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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
تِي َأنَْعْمَت َعََلَّ َوَعََل َوالِدَ }قال تعاىل :  يَّ َوَأْن َأْعَمَل َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّ

تِي إِِّنِّ ُتْبُت إَِليَْك َوإِِّنِّ ِمَن اْْلُْسلِِمنَي ) يَّ  {( 51َصاِِلًا َتْرَضاُه َوَأْصلِْح ِِل ِِف ُذرِّ
 . [55]األحكاف:

خبػػػػالش الشػػػػكر لومفنػػػػدس يوسػػػػف يوسػػػػف مقوػػػػد رإػػػػيا ؾبوػػػػا إدارة ؾبموعػػػػة مضػػػػر إيطاليػػػػا  أتقػػػػدـ
 مثل ىذا الكتاب ككذلك كتعأب إلعدادىذه الفرصة بعد اهلل سبحانو مثل  إلتاحةلوضناعات الغذاإية 

لنػػا الفرصػػة بعػػد اهلل  تػػاحواألتكنووجيػػا الطحػػن أف  اؼبضػػرمأتقػػدـ بالشػػكر اعبليػػل لومسػػئولُت عػػن اؼبركػػل 
 ُب منفااالستفادة ًب  كاليتالطحن باؼبركل  اتكنولوجيعوى كتب كمذكرات  اإلطبلع إٔبسبحانو كتعأب 

 .كأخش بالشكر لومفندس ؼبعي حبيب رضبو اهلل تعأبىذا الكتاب  ادإعد
األمُت العاـ لوجمعية اؼبضرية لوطحن كاؼبستشار الدكتور عبد اغبميد الغنيمي  أخش بالشكركذلك ك 

رضبو اهلل تعأب عوى تعاكنو الضادؽ البناء ُب إعداد ىذا  كمنتجاهتا ، اغببوبالفٍت لغرفة صناعة 
ُب إعداد يقضر معنا الذم ٓب طحن مضر إيطاليا ممدير مسعد رمضاف  فندسؼباالكتاب ، ككذلك 

كاؼبفندس عبلء اؼبنسي  ،ككذا اؼبفندس سيد مشعل مدير  مطحن أكالد صبحي ،ىذا الكتاب 
مفندسي كفنيي مطاحن مضر إيطاليا  جملموعةأتقدـ بالشكر اعبليل  اكذصاحب مطحن النجـو ، ك 

رضواف مفندس كاؼبفندس ؿبمد فتحي  ،يكانيكية اؼبضيانة المفندس   اؼبفندس ؿبمد زين الدين ظبك
لفٍت مضطفي كا ، عبد اهلل عبد العليل الكفرباء كفٍت،  كالطحاف خالد شرؼ الدين ،كفربيةالضيانة ال

قدمو  عوى ما دبطحن الروباب ضبودة مدير الضيانة ساميمفندس لو الشكر ، ككذا أتقدـ البساتيٍت
أف أتقدـ جبليل الشكر لكل من ساىم معنا ُب إعداد ىذا الكتاب عوى  يفونٍتكال ،  من تعاكف بناء

كاليت  اؼبطاحنكما أتقدـ بالشكر اعبليل لوشركات العاؼبية ُب ؾباؿ صناعة   ،تعاكهنم الضادؽ البناء
 : بالشكر كأخشىذا الكتاب مثل قدمت لنا اؼبعوومات الفنية ك اؼبخططات البلزمة إلعداد 

 OCRIM S.P.A شركة  -1
 SICOM S.P.Aشركة  -2
 SATAKE S.P.Aشركة  -3

       BUHLER شركة -4

كأخَتا أتقدـ بالشكر لكل من قدـ لنا يد اؼبعاكنة ُب إعداد ىذا الكتاب كجلل اهلل اعبميع عوى حسن 
 .صنيعفم 

 المؤلف
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 الباب األول

 مدخالت وخمرجات املطاحً
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 مدخالت ومخرجات المطاحن
KERNEL WHEATBRAN

حيث تعترب حبوب القمح غذاء كامل الحتواإفا عوى مكونات التغذية من كربوىيدرات كبركتينات 
 كدىوف كمواد معدنية كفيتامينات .

 180كَب مضر يبوغ متوسط استفبلؾ الفرد من حبوب القمح ُب السنوات اػبما األخَتة مابُت 
من الطاقة اغبرارية البلزمة  %85-80القمح دبا يوازل  حيث سبده حبوب سنويا كيووجراـ  200 –

الطاقة عوى  أنواعأرخش  ىيكذلك ألف الطاقة الناذبة من خبل القمح  اليوميؼبمارسة النشاط 
 . اإلطبلؽ

ندكسسيرـب كاعبنُت فالقشرة األ ك ةتتكوف حبوب القمح من ثبلث مكونات رإيسية كىى القشر 
لَتكف كىى مكونات مناسبة ألتكوف من طبقات الردة كالوحبوب ،  كت اػبارجيالغبلؼ  ىي

ففو اعبلء النشول  األندكسسيرـب، أما  اإلنساف ففيلضعوبة ىضمفا   حيواينلبلستخداـ كعوف 
 كإمكانيةلسفولة ىضمو  لئلنسافيعترب أفضل مكونات اغببة بالنسبة  كالذملوحبوب  الداخوي

،  بدكف فقد أك توف و لفًتات طويوة غبُت استخدامو، كما يبكن زبلين منواغبضوؿ عوى طاقة عالية 
كىو اعبلء الغٌت  اإلنبات عند غذاإيا تستخدمو اغببوب  ـبلنايعترب  الذمأما اعبنُت ففو اعبلء من اغببة 

 الدىنية كالفيتامينات بالنسبة لوحبة . ك الركتينيةُب اؼبواد 
 غببة القمح . توضيحييبُت شكل  1-1كالشكل 
 -حيث أف :

 أندكسرـب حبة القمح 1

 جنُت اغببة) اعبَتما( 2

 (الة قشرة اغببة ) النخ 3

  -: األندوسيبـر
عوى  األندكسيرـبمن كزف حبة القمح كوبتول %85-80كىو اؼبضدر الرإيا لودقيق كىو يبثل 

اؼبركبة مثل   Bفيتامينات  إٔبالنضيب األعظم من الربكتُت ك الكربوىيدرات كاغبديد باإلضافة 
  . THIAMINEامُت ي، كالث NIACIN، كالنياسُت  RIBOFLAVINايبوفبلفُتالر 
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 -القشرة:
من كزف حبة القمح كيبكن فضوفا عن  %17-13كىى اؼبضدر الرإيسي لونخالة ) الردة ( كيبثل 

كالنضيب األعظم  الكربوىيدرات حبة القمح أثناء عموية الطحن كربتول الردة عوى نسبة منخفضة من
 يضعب ىضمو . الذماؼبركب كالسيووز   Bمن فيتامُت 

 -جنين حبة القمح :
فضل عن حبة القمح أثناء يمن كزف اغببة كعادة    %5-2كيبثل  النبات لنمو الرإيسياؼبضدر ىو 
حُت وبتول  ُبالربكتُت قويوة من  نسبةمن الدىوف كوبتول عوى  كوبتول عوى نسبة مرتفعةالطحن 

 . كاؼبعادف كالفيتامينات  Bعوى النضيب األعظم من فيتامُت 

 طبقة القشرة  1-1-1  
ربمى مكوناهتا الداخوية من اؼبؤثرات اػبارجية كربافظ  لكيعبارة عن الطبقة الواقية لوحبة  ىي

كىى ربتول عوى قيمة غذاإية عالية ك يتم فضوفا أثناء مراحل  اإلنبات دعن إليفاعويفا لوقت اغباجة 
خدـ كعوف لوماشية رغم ارتفاع قيمتفا الغذاإية كذلك لعدـ قبوؿ تست كاليتالنخالة  إلنتاجالطحن 

لعدـ كجود  باإلضافةؽبضمفا  البلزمةالفًتة  بإبقاإفا ال يسمح لئلنساف اؽبضميطعمفا كما أف اعبفاز 
 -ؽبضمفا  كتنقسم لقسمُت أساسُت : البلزمة اإلنليبات

 

1 
2 

3 

 1-1الشكل 
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 -القشرة اػبارجية كتتكوف من :
 EPIDERMISالقشرة  - أ

 EPICARP اػبارجيالغبلؼ  - ب

 ENDOCARP الداخويالغبلؼ  - ت

 -من:القشرة الداخوية ) غبلؼ البذرة ( كتتكوف 
عوى الضبغات البنية اغبمراء اليت تعطى   TECTAكربتول طبقة  TESTA استالتسوة كالن-أ

ىذه الضفة كال يعتمد الووف األبيض أك األضبر لؤلقماح عوى مقدار الضبغة فيفا  الووف األضبرالقمح 
 GGقط بل أيضا يعتمد عوى ظبكفا كنوع الضبغة كمدل الشفافية لوطبقات اػبارجية ف

PERICARP   كارك ىي أساسيا   األندكسيرـب ُبكالضبغات اؼبوجودة  األندكسيرـبكعوى خواص
ىي الضبغة األساسية  األندكسيرـباللانثوفيل ُب  MARKLY , BAIRLEYكلقد كجد  تتينا

حبة  ُبالطبقة اغباموة لومواد اؼبوونة اؼبوجودة  ىيكتعترب طبقة التسوة  كالكاركتُت ىي كمية ثانوية 
كطبقة القشرة كىى خالية من اغببيبات  األندكسيرـبالفاصل بُت  ىي فكاأللَتك القمح كما تعترب طبقة 

 40النشوية كغنية بنسبة الربكتُت كاألمبلح اؼبعدنية 
اليت توي طبقة النخالة ُب  كىى الطبقة ALEURONEطبقة   ALEURONEب_األلَتكف 

كتتكوف من خبليا ظبيكة اعبدر كىى خبليا خالية من النشا كيتم إزالتفا من الردة  األندكسيرـباذباه 
 عند الطحن .

كاػببليا اػبارجية لونخالة خبليا خشنة كىذا يرجع حملتواىا العإب من األلياؼ كيًتاكح ظبك طبقة 
من القمح  %14.5مبكركف كسبثل الردة حوإب  70-67ن الردة ُب قمح الشتاء األضبر الضوب م

 كاؽبيميسيووز. كالسيووزكتعترب طبقة الردة غنية ُب الربكتُت ، الكوى
 اجليني  1-1-2

قاعدة اغببة ُب اعبانب اؼبقابل لونتوء ُب طرؼ اغببة كيكوف ؿباط    ُب GERM   كيوجد اعبنُت
وؿ احملور كمن أسفل باعبلير كتأخذ القضعة شكل بأغوفة اغببة كمن الداخل القضعة بط اػبارجمن 

كاىم إنليباهتا اإلميويل  اإلنليبينشاطفا  ُبالنشول كىى غنية  األندكسيرـبدرع منحٌت نوعا ما هباكر 
باعبنُت  ُبككذلك نسبة الدىوف تكوف مرتفعة  %32- %22كىى غنية جدا بالربكتُت كالذم صل إٔب 

إذا  الطحن حىت ال تتحول الليوت كالدىوف اؼبوجودة باعبنُت لذلك هبب فضل اعبنُت أثناء مراحل
قد يغَت خواصو كيكسب الدقيق راإحة غَت مقبولة ككذلك تدىور  الذمودقيق األمر ل ىربت نسبة منو

الطبقات اػباصة بالدقيق بسبب ارتفاع درجة اغبمضية كصعوبة زبلينو لفًتات طويوة ، كتضل نسبة 
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من اغببة )  %3-2.5 حوإبتقريبا من مكونات اغببة .كيبثل اعبنُت   %3 حوإباغببة  ُباعبنُت 
 ( . %1.5-1.2كاحملور  %1.5القضعة 

   األىدوشيربوطبكة  1-1-3

كىو الغذاء اؼبخلف لغرض مبو اغببة أك البذرة ،كىى عبارة عن      ENDOSPERM األندكسيرـب
هنا اؼبسئولة عن تغذية اعبنُت غبُت تكوين الربعم أ أم النمواؼبواد الغذاإية اؼبختلنة باغببة أثناء فًتة 

كمضدر من مضادر الطاقة لو  لئلنسافالدقيق كغذاء  إلنتاجكيتم فضوفا أثناء مراحل الطحن  اػبضرم
مكوناهتا الغذاإية ) نسب منخفضة من الربكتينات كاألمبلح ( حيث تلداد القيمة  ُبرغم أهنا ضعيفة 

 عند القشرة اػبارجية . أقضاىا إٔبدنا عن مركل اغببة لتضل الغذاإية غببة القمح كوما ابتع
كنسبة النشا  %13-9 حوإبتقريبا كتبوغ نسبة الربكتُت فيفا  %85 حوإباغببة  ُبكتضل نسبتو 

كىى عبارة عن حبيبات مًتاصة يوجد بينفا مسافات بينية  %65-60 إٔبىذه الطبقة تضل  لفد
فاؼبسافات  قريننشول أك  رـبياألندكسسواء كاف  األندكسيرـبد نوع ربد اليت ىيكىذه اؼبسافات البينية 

كتكوف  قرين األندكسيرـبنشول كعندما تكوف اؼبسافات صغَتة تعٌت أف  األندكسيرـبالكبَتة تعٌت أف 
كانت كبَتة فاف ىذا يعٌت أف األندكسيرـب نشول كتكوف   إذااغببة صعبة الكسر شفافة اؼبقطع  أما 

تؤثر عوى ىذه  الضفة كما كجد أف ىناؾ  ةالو راثية الكسر ، كقد كجد أف العوامل اغببة رخوة سفو
 إشكاؿكارتفاع نسبة الربكتُت ، كخبليا األندكسيرـب رقيقة اعبدار ذات  القرينتبلزما بُت األندكسيرـب 

 البيٍت ربكتُتالأثناء عموية الطحن )  يفضل الذمـبتوفة سبتوئ حببيبات النشا ، كما يوجد بينفا الربكتُت 
ات النشا ) الربكتُت اؼبقيد( يتبقى معفا بيتماسك بقوة مع حبي الذم( أما اعبلء اآلخر من الربكتُت 

ميكركف كأجلاء بركتينية  10-1كينتج عن ذلك احتواء الدقيق عوى أجلاء نشوية جلء منفا مقاسو من 
 ميكركف فأكثر . 50ميكركنات  فأقل كحبيبات نشا هبا بركتُت مقاسفا  5حرة مقاسفا 

 أقصاو وأىواع األقناح  1-2

كترجع أنبية  لئلنسافمن مضادر الطاقة  %25يعترب القمح أىم احملاصيل الغذاإية لئلنساف كيبثل 
 باإلضافةمعظم بقاع األرض  ُببكونو يبلإم ظركؼ الًتبة كاؼبناخ  غذاإيكمحضوؿ   لئلنسافالقمح 

 ذك قيمة غذاإية عالية . غذاإيب الناضجة منو ـبلف كفرة احملضوؿ كسفولة زراعتو ، كاغببو  إٔب
  -التالية : األصناؼإلى  م القمح وراثيايتقسويمكن 
  TRITICUM VULGARقمح الخبز  -1

 ـز لتضنيع اػببل .بليا كالدقيق الثكيستخدـ ىذا القمح عادة ُب إنتاج الفار 
 TRITICUM DURUMقمح المكرونة  -2
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 لفارثيا كالسيمولينا البلزمة لتضنيع اؼبكركنة .ا إنتاجكيستخدـ ىذا القمح عادة ُب 
  TRITICUM COMPACTUMني لجاالقمح الصو  -3

أنواع  إلنتاجكيستخدـ دقيق ىذا القمح ُب صناعة اؼبخبوزات اليت ربتاج إٔب قمح متوسط القوة 
 الكيك كالفطاير .

 -إلى األصناؼ التالية : د الزراعةيعالمو تقسيم القمح طبقا  ويمكن 
 WINTER WHEAT قمح شتوي -1

ذبميد الًتبة ، تضل إٔب يلرع ىذا القمح ُب اػبريف ُب اؼبناطق اليت ال يكوف شتاؤىا باردا لدرجة 
كُب ىذا النوع من القمح تظل التباتات ُب حالة سكوف أثناء الشتاء كتبدأ ُب النمو ثانية ُب 

 اؼببكر كتنضج صيفا.الربيع 
  SPRING WHEATقمح ربيعي  -2

لربيع اؼببكر كأصناؼ ىذا القمح سريعة النمو كىي صاغبة ُب اؼبناطق شديدة يلرع القمح ُب ا
الربكدة اليت تتجمد فيفا الًتبة شتاء كتغطى بالضقيع كبذلك ال تضوح زراعة القمح الشتوم مثل 

 كندا كبعض مناطق ركسيا كمشاؿ الواليات اؼبتحدة األمريكية .
 -إلى األصناؼ التالية :الحبوب ـر في بتقسيم القمح طبقا لمظهر األندوسويمكن 

 VILROUS WHEATرني ققمح  -1

حيث تظفر اغببوب القرنية بيضاء كتتميل ىذه اغببوب بإرتفاع الوزف النوعي ؽبا كيظفر 
 فبتوئ بشبكة النشا كالربكتُت كنسبة الربكتُت هبا مرتفعة. األندكسرـب

  SLARCHY WHEATقمح نشوي  -2

النشا كتُت هبا منخفضة عوى حساب االرتفاع ُب نسبة تكوف اغببوب معتمة سباما كنسبة الرب 
 كتعطي األندكسرـب الووف األبيض .

 -إلى األصناؼ التالية :تقسيم القمح حسب صالبة الحبوب ويمكن 
  HARD WHEATقمح صلب  -1

حيث سبيل اغببوب الغريبة لوضبلبة كالقوة كيعطي القمح الضوب حبيبات كبَتة سفوة النخل 
كحبيبات الدقيق منتظمة ، كتعطى اغببوب الضوبة أفضل أنواع الدقيق ذك كالفضل عن الدقيق 

 الووف الكريبي اؼباإل لوبياض ؿببب اؼبوما .
 SOFT WHEAT قمح ضعيف ) غير صلب(  -3
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حبوب غَت صوبة نشوية سبيل إٔب الضعف كتعطي دقيق حبيباتو غَت منتظمة الشكل من خبليا 
بب ُب كجود صعوبة عند النخل ككثَتا ما ترتبط مع األندكسرـب ترتبط مع أجلاء مفوطحة  تتس

حبيبات الدقيق بعض جليئات الردة كحبوب دقيق غَت صوبة فبا ذبعوو مبلإما النتاج دقيق 
 الكيك كالكعك .
 -إلى األصناؼ التالية :تقسيم القمح طبقا لقوة الجيلوتين وضعفو ويمكن تقسيم 

 STRONG WHEATقمح قوي الجيلوتين  -1

ات الدقيق الناتج منو النتاج خبل ذك حجم كبَت كخواص جيدة كىو وبتوم عوى نسبة ترتبط صف
 عالية من الربكتُت .

  SEMI STRONG WHEATقمح متوسط القوى  -2

 ىو قمح متوسط قوة اعبيووتُت يضوح دقيقو لتضنيع اػببل االفرقبي .
 WEAK WHEAT قمح ضعيف اعبيووتُت -3

ربكتُت مثل القمح االسًتإب األبيض كاألمريكي كىو قمح وبتول عوى نسبة منخفضة من ال
 األبيض ) القمح الضعيف غَت الضوب( كالبودم األبيض اؼبضرم .

  -إلى األصناؼ التالية : تقسيم القمح طبقا للوف الحبوب ويمكن 
 القمح األحمر -1

ىو القمح الذم يغوب عوى لونو الووف األضبر عوى سبيل اؼبثاؿ القمح األمريكي الشتوم 
 األضبر سواء كاف صوبا أك ضعيفا . ربيعيكال
 القمح األبيض  -2

ىو القمح الذم يغوب عوى لوف حبوبو الووف األبيض عوى سبيل اؼبثاؿ القمح األمريكي صوب 
 ككذا القمح االسًتإب .أك ضعيف 

 القمح الكهرماني أو العنبري  -3
 يوـر .كىو القمح الذم يغوب عوى لونو الووف األصفر العنربم كيبثوو قمح الد
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 اخلواص الطبيعية حلبوب الكنح  1-3

ذبرل  اليتربدد نوع العمويات  كاليتحد كبَت عوى خواصفا الطبيعية  إٔبتتوقف نوعية اغببوب 
ندكسيرـب أنسبة من  أقضىلعموية الطحن ىو اغبضوؿ عوى  األساسيعويفا فمن اؼبعركؼ أف الغرض 

تؤثر عوى  كاليتعناصر اػبواص الطبيعية  يويما من طبقة القشرة كفي أجلاء بأم اختبلطاغببة دكف 
 -الدقيق:مواصفات 

فشكل اغببوب الضوبة زبتوف عن شكل اغببوب غَت الضوبة  – شكل ومقاس الحبوب -1
حيث يكوف شكل األكٔب برميويا بينما الثانية بيضاكيا بو استطالة نوعا ما ككوما اقًتب شكل  اغببوب 

كسيرـب ُب اغببة كما أف عمق نتوء اغببة يؤثر عوى خواصفا كمن من االستدارة كوما زادت نسبة األند
اؼبعركؼ أف ظبك اغببوب وبدد صفاهتا بالنسبة لعمويات الطحن نظرا لوجود عبلقة مباشرة بُت ظبك 

مم ، كعرضفا من  8-4، كيبكن القوؿ بأف طوؿ اغببوب يًتاكح مابُت  أندكسيرـبمن  وكما ربتوياغببة 
مم حيث أف عرض حبة القمح الضوب يساكل تقريبا ظبكفا ُب حُت أف 3.4-2مم كظبكفا من 2.1-4

سفولة طحن إٔب  اإلشارةعرض اغببة يكوف عادة أكرب من ظبكفا لوقمح غَت الضوب ، كذبدر 
 ؽبا نتوء عميق عن غَتىا . كاليتيبيل شكوفا لبلستدارة  اليتاغببوب 

نسبة ؿبتواىا من  كوما كربت اغببوب كوما زادت  -: حجم الحبوب وتجانسها -2
اغببوب متقاربة األبعاد عندما تكوف هبا نسبة   أفؿبتوياهتا ، كيبكن اعتبار  لباقياألندكسيرـب بالنسبة 

كما أف ذبانا اغببوب أنبية خاصة ُب عمويات فضل الشواإب   األبعادكبَتة من اغببوب اؼبتقاربة 
كتنظيم تيار اؽبواء ، ُب حُت أف عدـ خبلؿ عموية الغربوة كالتنظيف لسفولة اختيار أسطح الغربوة 

 زيادة نسبة الشواإب كتسرب نسبة كبَتة من اغببوب مع ـبوفات الغربوة  إٔبذبانا اغببوب يؤدل 
النوعي لوحبوب  ىو كزف حجم  الوزف -: ) كثافة الحبوب( الوزف الحجمى للحبوب  -3

 جراـ / الوًت  . 830-725معُت من القمح كعادة يًتاكح مابُت 
كتستخدـ قيمة كزف األلف حبة ؿبسوبة عوى اؼبادة اعبافة كدليل  -: أللف حبةوزف ا -4

إضاُب عوى مدل امتبلء اغببوب حيث يبلحظ كجود عبلقة بُت كزف األلف حبة كالوزف اغبجمى ؽبا 
نظرا لتذبذب كل منفا ُب حدكد كبَتة كيدؿ ارتفاع كزف األلف حبة عوى مدل امتبلإفا حببيبات 

 ٍب زيادة نسبة التضاُب .األندكسيرـب كمن 
لوحبوب عوى مكوناتو الكيمياإية  النوعيكيتوقف الوزف   -: الوزف النوعي للحبوب -5

تتكوف منفا اغببة فالوزف  اليتلومواد  النوعيلوحبوب حيث كجد اختبلؼ ُب الوزف   الثناإيكالًتكيب 
كالدىوف  3مم/سم 131-124 كالربكتُت 3مم/ سم 161-1.46كالسكر  3كجم سم  1.5لونشا  النوعي
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كزهنا  بالتإبنسبة النشا كالربكتُت كوما زاد  أنو كوما زادت  ينضحكمن ذلك  3مم/سم 0.9-0.98
لوحبوب ىو كزف اغبجم من اغببوب بدكف فراغات بينو ، كيًتاكح الوزف  النوعي، كالوزف  النوعي
مم/  1.29-1.27نُت كاعب  3مم/ سم  1.15-1.06كالقشرة  3مم/ سم  1.48-1.33لوقمح من  النوعي

كأف اغببوب الضغَتة  النوعيوبتول عوى النشا يتميل بارتفاع كزنو  الذم األندكسيرـبؽبذا فاف   3سم 
صغَت الحتواإفا عوى قشرة كجنُت كنسبة أكرب من اغببوب الكبَتة  النوعيالضامرة يكوف كزهنا 

 كالسويمة .
كأكثر  %20-8حبوب القمح من زبتوف نسبة الرطوبة ُب  -: نسبة الرطوبة في الحبوب -6

كيرجع ذلك لومناخ الساإد خبلؿ نضج اغببوب ككذلك مناخ منطقة اإلنتاج كعوى ذلك فاف القمح 
ككندا  ااسًتاليمن القمح الناتج ُب  أعوىمن رطوبة القمح الناتج ُب فرنسا ككبلنبا  أعوى أكرباالناتج ُب 

  -سببُت :كيفضل الطحاف عامة القمح اعباؼ اؼبنخفض الرطوبة ل
حفظفا لفًتات الزمة لتخلينفا داخل اؼبطحن ربت ظركؼ مبلإمة دكف خوؼ من  إمكانية - أ

 توففا أك تعفنفا خبلؿ فًتة التخلين .
 إليفااغبضوؿ منفا عوى معدالت تضاَب مرتفعة نظرا لليادة كمية اؼبياه اؼبضافة  إمكانية - ب

 خبلؿ عمويات الغسيل كالًتطيب كالتكييف .

ربتول حبوب القمح عوى اؼبواد الكربوىيدراتية كالربكتينية كالدىوف كالفيتامينات كاؼبواد اؼبعدنية 
 منكيوجد اختبلؼ كبَت ُب اؼبكونات الكيمياإية لوحبوب بسبب اختبلؼ اؼبناخ كالًتبة كعديد 

 -بة القمح :يوضح اؼبكونات الكيمياإية غب 1-1 دكؿاعب كالعوامل األخرل ، 
 1-1 الجدوؿ

 أجزاء الحبة
% 

للجزء 
 بالوزف 

 رماد دىوف البتوزاف ألياؼ سكريات  النشا البروتين 

 3.18 2.24 8.1 2.76 4.32 63.07 16.06 100 الحبة الكاملة 
 0.45 0.68 2.72 0.25 3.54 78.82 12.91 81.6 األندوسيبـر

 6.32 15.04 9.74 2.46 25.12 - 41.2 3.4 الجنين
 10.51 12.78 36.65 16.2 4.18 - 28.55 5 القشرة 

 



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

17  

 2-1كما باعبدكؿ ؼبكونات حبوب القمح الكيمياإية   ةالتقريبيفاف النسب  كعوى كل حاؿ
 2-1 الجدوؿ

 النسبة المئوية المكونات

 %18-9 رطوبة 
 %68-60 نشا ) كربوىيدرات(

 %15-8 بروتين
 %2.5-2 ألياؼ
 %2-15 دىوف 

 %3-2 سكريات
 %2-1.5 رماد ) مواد معدنية (

لوقمح كنواتج طحنو اختبلفا كاسعا اؼبدل فمحتول الربكتُت يًتاكح  الكيمياإيكىبتوف الًتكيب 
يبيدات كالفيتامينات كاؼبعادف ،كيتميل ؿبتول األقماح  وكأيضا الكربوىيدرات كال%21.5-6.4مابُت 

 ُبمن اغببة الكاموة ،فالكربوىيدرات  %70 إٔبتضل  اليتكحبوب بارتفاع ؿبتول الكربوىيدرات 
وز مع كمية من السكر كالبتوزاف الربكتُت يشتمل عوى جيووتينُت كجبلدين يوالقمح عبارة عن نشا كسيو

 ليكوزينوبركتوز .اكجيووبولُت ك 
كوبتول  %18-12ليبيدات كاعبنُت بنسبة   %6من القمح ، كربتول الردة عوى   %2الدىن يبثل 

كضبض أكليك بنسبة  %15.5 أضباض صوبة فتحتول عوى ضبض لونولويك  بنسبةزيت اعبنُت عوى 
 . %6.4كجويسرات ـبتوطة بنسبة  %25.5كضبض الونولونيك بنسبة  52.5%

كوبتول عوى %1.8-1.6معظمفا ُب الردة    إٔبكوبتول القمح عوى كمية من اؼبعادف تضل 
 كيب الكيمياإي لوقمح كالدقيق .يبُت الًت  3-1كاعبدكؿ  Eكفيتامُت  Bفيتامينات ؾبموعة 
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 3-1 الجدوؿ

 الرماد% الدىوف % البروتين % النوع
 الكربوىيدرات

األلياؼ 
% 

مواد 
 أخرى%

 68.6 1.8 1.6 1.9 12.6 صبيع أنواع القمح 
 67.2 2.2 1.6 2 13.5 األضبر الضوب
 69.6 2.2 1.7 1.9 11.1 األضبر الطرل

 70.7 1.8 1.7 1.9 10.4 األبيض 
 73.5 0.4 0.5 1.1 11 صبيع أنواع الدقيق

 72.6 0.4 0.5 1.2 11.8 دقيق القمح األضبر الضوب
 74 0.4 0.5 1 10.6  الطرمدقيق القمح األضبر 

 75.5 0.4 0.5 1 9.1 األبيض القمحدقيق 
 -القمح : فيالبروتينات 
لنباتية كاغبيوانية كتضنعفا النباتات من صبيع اػببليا ا ُبمركبات نيًتكجينية تتواجد  ىيالربكتينات 

 مواد نيًتكجينية غَت عضوية .
 نيًتكجُت ،  %19-15أكسجُت ، %30-25كربوف ،   %55-50ككيمياإيا يتكوف الربكتُت من 

 كربيت كأحيانا فوسفور ك ىالوجُت .  %5-2.5ىيدركجُت ،   7%
نليبات ربت ظركؼ ؿبددة كبضل كعندما يتعرض الربكتُت لفعل ربووي باغبامض أك القاعدة أك اإل

عوى خويط من ضبض اآلمونيا  كىذا مردكدة أف جلئ الركتُت يتكوف من عدد كبَت من األضباض 
 األمينية .

كالدقيق الفاخر اؼبأخوذ من كسط اغببة تكوف نسبة الربكتُت بو منخفضة  كبالتإب تكوف نسبة 
نوعو ُب الدقيق  إٔبصفات فبتازة باؼبقارنة اعبيووتُت منخفضة كلكن اعبيووتُت ُب ىذا الدقيق ذات 

اؼبأخوذ من الطبقات اػبارجية من األندكسيرـب حيث تكوف نسبة الربكتُت ك اعبيووتُت مرتفعة كلكن 
 اعبيووتُت ذات صفات ضعيفة .

قورنت بنسبتفا ُب حبوب  إذاكاعبدير بالذكر أف نسبة الربكتُت تعترب مرتفعة ُب حبوب القمح 
 رل .احملاصيل األخ

 -القمح : فيالكربوىيدرات 
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كالنشا كسكريات أخرل  اتكالدكسًتيتكاؽبميسويووز  السويووزالقمح من  ُبتتكوف الكربوىيدرات 
 كاعبووكوز كالدكسًتكز بنسبة قويوة . %1-0.5كيتواجد السكر اؼبالتوز بنسبة  البتوزافمثل 

الدقيق  ُبلقمح كيتوقف النشا من كزف حبة ا %70-60الدقيق كيكوف  ُبأىم مكوف  ثاينكالنشا 
 -عوى :
 نوع القمح . -1
 نسبة االستخبلص . -2
 كمية الربكتُت . -3
قماح الضوبة نسبة النشا هبا أقل من األقماح الطرية ككوما زادت نسبة االستخبلص زادت ألفا

نسبة الردة كزادت نسبة اعبووتُت كلكن ىناؾ عبلقة عكسية بُت النشا كالربكتُت فكوما زادت نسبة 
 من مكونات اغببة . %90شا يقل الربكتُت عوى أساس أهنما يكوناف أكثر من  الن

 ميووبكتُت .إميووز ك إمن مكونات اغببة ،كيتكوف النشا من  %90كيتكوف النشا من 
 -لها عالقة بالخبيز : التيصفات النشا 

 -خاصية الجلتنة :
ند بدء التسخُت تبدأ مراحل عند إضافة اؼباء لونشا قبد أف تبويل بسيط عوى السطوح كلكن ع-1

 اعبوتنة .
 كاالنتفاخ.امتضاص اؼباء  ُبدرجة مئوية تبدأ حبيبات النشا  50عند -2
درجة مئوية قبد أف حبيبات النشا كصوت ألكرب حجم ؽبا ككصوت تقريبا  65-60عند  -1

 لدرجة اعبوتنة .
كعند سيولة  االنفجار كوبدث سيولة ؼبعوقات النشا ُبدرجة تبدأ اغببيبات  65أعوى من -2

من قبل ألف غبلؼ اغببيبات مكوف من  وال هتاصب مفاصبة النشا ك ُب اإلنليباتمعوقات النشا تبدأ 
ال  اإلنليباتكمن ىنا نرل أف ، لو  تاإلنليباكتُت كىو ظبيك كمن الضعب مفاصبة كالبتوزاف   ميووبإ

 بعد حدكث عموية جوتنة .إال النشا  مهتاج

 -عملية الترسيب :
 تربيد مفاجئ ؽبذا اؼبعوق وبدث ترسب لما أجر  فإذاتسخُت النشا وبدث جوتنة  ُبدء عند الب 

ميووبكتُت كلقد إلميووز أسرع كأكثر كثَتا من اإلا ُبميووبكتُت  كلكن وبدث الًتسيب إلميووز كائلل
أف  ُب العادمميووز إلميووز اؼبتبوور اؼبًتسب ىبتوف عن اإلكجد من الدراسات بأشعة أكا أف ا
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اؼبتبوور اؼبًتسب كؽبذا فاف اػببل البايت حدث لو تربيد  اإلميووزليا ؽبا القدرة عوى مفاصبة  نليباتاإل
كىذا ىو الفرؽ بُت اػببل البايت  اإلنليبات وال هتاصب كبالتإباؼبتبوور  لئلميووزحدث ترسيب  كبالتإب

 كاػببل الطازج .

 -النشا المتهتك :
ف نسبة مرتفعة من النشا اؼبفتك كزبتوف ىذه النسبة تبعا تكو  القاسي ينشأ نتيجة عموية الطحن 

كالنشا اؼبتفتك سفل  %3 إٔبتضل  الطرمكَب القمح %5 إٔبالقمح الضوب تضل  ففيلنوع القمح 
يفاجم  الذماػبمَتة كىذا النشا ىو  بإنليباتالذكباف كلو قدرة عالة عوى امتضاص اؼباء كسفل اؽبضم 

 . باإلنليباتفقط 
 : ات الدىنية في القمحالمركب

كال  %2ال تليد قويبل عوى  ففيربتول حبوب القمح عادة عوى نسبة بسيطة من اؼبواد الدىنية 
 %3.5كَب الردة التليد عن  %1كىى تًتكل ُب اعبنُت بينما التليد نسبتفا ُب الدقيق عن  %4 لتتعد

أف اعبنُت وبتول عوى األضباض كبالتحويل كجد  %7 إٔببينما ارتفعت ىذه النسبة ُب اعبنُت لتضل 
 . 4-1اؼببينة باعبدكؿ الدىنية 

 4-1 الجدوؿ

النسبة  المركبات الدىنية فى القمح
 المئوية

 %13.85 ضبض باؼبنيك
 %15  إستيك

 %3.5 ضبض أكليك
 %44.15 لينوليك

 %10 لينولينيك
لينولنيك ( تكوف بنسبة  –لينوليك  –دير بالذكر أف األضباض الغَت مشبعة التالية ) أكليك كاعب

لودقيق كىى تعمل عوى ذبميع جليئات الربكتُت كتقويتو  العإبمرتفعة ُب الدقيق ذات االستخبلص 
 كبذلك تتحسن صفاتو .

 المكونات المعدنية في حبوب القمح
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من الوزف الكوى لوحبة كىى تقدر   %1.21-1.38تًتاكح نسبة اؼبواد اؼبعدنية ُب حبوب القمح من 
خارجفا ُب طبقات  إٔبالكامل لوعينة كترتفع نسبة الرماد ُب اغببوب من داخل اغببة باغبرؽ 

-0.42 إٔبتضل   %72بينما ُب الدقيق استخراج   %35.-0.3لنسبة تًتاكح مابُت  األندكسيرـب

العناصر األساسية اؼبكونة لورماد   يويكفيما  %100ُب الدقيق استخراج   %1.8 إٔبكتضل   0.48%
 . 5-1دكؿ كما  باعب

 5-1 الجدوؿ
 النسبة المئوية المكونات المعدنية فى حبوب القمح

 %37.04 بوتاسيـو 
 %6.12 ماغنسيـو
 %5.53 كالسيـو
 %0.36 ـكألومونيو حديد 

 %49.11 ضبض الفوسفوريك
 %0.4 كربيت

 آثار كوور
ح مثل القضدير توجد بنسب بسيطة جدا ُب رماد القم اليتبعض العناصر األخرل  إٔب باإلضافة

 كالرصاص كالفضة .
 الفيتامينات اؼبوجودة حببوب القمح 

ربتول حبة القمح  عوى بعض الفيتامينات اؽبامة لوجسم كاف اختوفت نسبة تواجد كل منفا ُب 
 -بياف بالفيتامينات اؼبختوفة : يوياغببة كفيما 

كتلداد نسبتو ُب  جلء ُب اؼبويوف 44.8-20حيث يوجد بنسبة تًتاكح مابُت -فيتامُت ب : -1
 إٔبجلء ُب اؼبويوف ُب حُت تضل  32-18جلء ُب اؼبويوف كَب الردة تًتاكح مابُت  44-29اعبنُت مابُت 

 جلء ُب اؼبويوف ُب األندكسيرـب . 1-3
ميكركجراـ كيليد ُب الردة ليضل إٔب  12-1كتبوغ نسبتو حوإب -الرنيوفبلتُت : 2فيتامُت ؼ -2

جلء ُب اؼبويوف كتتدىن ىذه  3.6 إٔبف ىذه النسبة تقل ُب اعبنُت لتضل جلء ُب اؼبويوف ُب حُت أ 7.6
 جلء ُب اؼبويوف .  0.3النسبة ُب األندكسيرـب لتضل إٔب 
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جلء ُب اؼبويوف ُب اغببة كيلداد ىذه النسبة ُب الردة لتضل  60 إٔبكتضل نسبتو  -النياسُت : -3
جلء ُب اؼبويوف كينعدـ ُب األندكسيرـب  75 إٔبجلء ُب اؼبويوف كتقل ُب اعبنُت لتضل  325-267 إٔب

 جلء ُب اؼبويوف . 20 إٔبلتضل 
جلء ُب اؼبويوف كتلداد ىذه النسبة ُب اعبنُت  4.5 حوإبكتبوغ نسبتو -: 6البَتكدكسُت ؾ -4

جلء ُب  1.8جلء ُب اؼبويوف ُب الردة كتساكل  3.8 إٔبجلء ُب اؼبويوف ُب حُت تضل  14 إٔبلتضل 
 . %75استخراج  اؼبويوف ُب الدقيق

ميكركجراـ / جراـ كىو يوجد بنسب ـبتوفة تبعا   13.5-5.5كح مابُت اضبض البانتونتيك كيًت  -5
 لنسبة االستخراج .

 -لتقدير جودة القمح ىناؾ عدة طرؽ منفا مايوى :
ضوؿ عويو من كحدة كىذا االختبار وبدد كمية الدقيق اؼبراد اغب -اختبار الوزف النوعي : -1

 -ؿبددة من اغبجـو كىناؾ عدة عوامل تؤثر عوى الوزف النوعي كىى :
 : زيادة حجم اغببة يليد من الوزف النوعي كبالتإب زيادة كمية الدقيق . -حجم اغببة 
  اغببوب الضامرة كىناؾ عبلقة عكسية بُت اغببوب الضامرة كالوزف النوعي كمن ٍب كمية

 الدقيق .
   يادة الرطوبة يليد من الوزف النوعي ُب حُت أف اغببوب اعبافة ؽبا كزف نوعى أقل .الرطوبة فل 
حبة  1000حبة من القمح عبلمة عوى جودة القمح فوزف  1000حبة فليادة كزف 1000كزف -2

-20حبة من اغببوب الضعيفة يساكل  1000جم ُب حُت أف كزف  42-30من األقماح القوية يساكل 

 جم . 32
ىناؾ عبلقة بُت قرنية كصبلبة اغببوب كعموية الطحن  -ية كصبلبة اغببوب :اختبار قرن -2

 كأيضا قوة اعبيووتُت ك بالتإب جودة اػببل الناتج .
كما باؼبثاؿ اؼببُت كىذا االختبار وبدد استخداـ الدقيق   -اختبار نسبة الربكتُت ك اعبيووتُت : -3

 . 6-1باعبدكؿ 
 6-1 الجدوؿ

 %9-8 %9.5-9 %10.5-8.5 %13 %13-12 البروتين

 فطاإر كيك بسكويت مكركنة خبل االستخداـ
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 -وعالقتها بجودة الحبوب : البروتينات
من اؼبفم ُب ؾباؿ تكنولوجيا اغببوب التعرؼ عوى كم كنوع الربكتُت اؼبوجود َب اغببوب كىناؾ 

 -عدة طرؽ يبكن استخدامفا لذلك كما يوي :
 فضل كتقدير اعبيووتُت اػباـ . -1
 ة امتضاص الدقيق لوماء .قياس نسب -2
 تقدير رقم الًتسيب . -3
 قياس اػبواص الريووجية لوعجُت كذلك إما باستخداـ الفارينوجراؼ أك اإلكستنسوجراؼ . -4

 -طريقة تقدير الجيلوتين :
مل من اؼباء  15 حوإبزجاجية كبَتة ٍب أضف إليفا  حفنة ُبجراـ دقيق كضعفا  25  أكزف -1

 عجيبةالعجن لوحضوؿ عوى  ُبصوبة ٍب استمر  عجيبةتكوين العادم بالتدريج مع التقويب ل
 متماسكة المعة .

 كأس بو ماء ؼبدة ساعة عند درجة حرارة الغرفة.  ُبترؾ العجُت اؼبتكوف أ -2
اضغط عوى العجُت برفق ربت تيار من ماء الضنبور مع استقباؿ اؼباء كمكونات العجُت  -3

 لغسيل حىت سباـ إزالة النشا عموية ا ُببواسطة قطعة من قماش اغبرير كاستمر 
لوتأكد من سباـ إزالة النشا من اعبيووتُت الذم ًب ذبميعو يضغط عوى قطعيت اعبيووتُت مع  -4

نقطة من ماء الغسيل ُب كأس كيبلحظ حدكث تعكَت من عدمو . يًتؾ اغبووتُت  2-1استقباؿ 
ؼ بقدر اإلمكاف ٍب تكور اؼبتجمع ُب كأس بو ماء ؼبدة ساعة ٍب اضغط عوى قطعة العجُت حىت اعبفا

 كتضغط بُت لوحُت من اللجاج اؼبضنفر كتوزف كمنفا وبسب النسبة اؼبئوية لوجيووتُت اػباـ .
 -الجيلوتين الخاـ :

بركتينيات   %7-0.5،  رماد   % 0.3نشا ، % 6دىن ،  %10-5بركتُت ،   %80يتكوف من 
 اؼباء . ُبقابوة لوذكباف  
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 -مالحظات :
 -: يويوبتاجفا الطحاف عند استبلـ القمح كما  اليتل اؼبعموية يوجد بعض التحالي -1
 ُب النوعيفكوما زادت الوزف  النوعيلوجود عبلقة طردية بُت نوعية الدقيق كالوزف  النوعيالوزف  - أ

 .القمح ارتفعت جودة الدقيق اؼبنتج  
حبة  فلكزف األلف حبة حيث يتناسب طرديا مع جودة الدقيق اؼبنتج فكوما زاد  كزف األ - ب

 كزادت نسبة إستخراج الدقيق .القمح ارتفعت جودة الدقيق اؼبنتج   ُب
 . الدقيقالقمح ارتفعت جودة  ُبالقمح فكوما زادت نسبة الربكتُت  ُبنسبة الربكتُت  - ت
 فضت جودة الدقيق اؼبنتج .لبالقمح فكوما زادت ىذه النسبة ا ُبنسبة الرماد اعباؼ  - ث
 نظافة القمح دؿ عوى جودة القمح  درجة نظافة القمح فكوما زادت درجة - ج

قبل سرد لومواصفات اؼبضرية القياسية لدقيق القمح كبب أف نوفت نظر القارئ إٔب أف التأثَت  
الضفات الطبيعية كالكيمياإية لوقمح فنوع القمح وبدد نوع  عوىالوراثي لضفات اعبودة ينعكا 

ضناعة البسكويت بينما ال تضوح لضناعة اؼبكركنة بينما االستعماؿ فمثبل األقماح الطرية تضوح ل
 قمح الديوـر يضوح لضناعة اؼبكركنة كال يضوح لضناعة البسكويت .

كيوجد داخل النوع الواحد أصناؼ زبتوف ُب جودهتا كمبلءمتفا لغرض كىذا ناتج عن 
 االختبلفات الوراثية كالبيئية .

األقماح الضوبة أك الديوـر ٍب بعد ذلك يقوموا  لذلك فاف مضنعي اؼبكركنة عويفم أف ىبتاركا
 بتحديد اؼبواصفات األخرل اؼبطووبة ُب القمح كذبرل التجارب لوتأكد من ربقق ىذه اؼبواصفات .

   HARDأوال القمح الصلب 
وبتول عوى جيووتُت قول كمن ٍب فاف أك عنربم الووف ك ىو قمح  عادة يكوف لونو أضبر الووف 

دقيق قمح صوب يكوف لو عرؽ قول كطويل   كمناسب ألغراض صناعة العجُت اؼبشكل من 
   .اؼبكركنة

   SOFTثانيا القمح الطري  
ىو قمح  عادة يكوف أبيض الووف كوبتول عوى جيووتُت ضعيف كمن ٍب فاف العجُت اؼبشكل من 

 .دقيق قمح لُت يكوف لو عرؽ ضعيف كقضَت 
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 2-1الشكل 

 املواصفات املضرية لدقيل الكنح  1-6-1

 عريفات ت   
ىو ناتج جرش كطحن حبوب القمح إٔب درجة النعومة اؼبناسبة لوحضوؿ  -: دقيق القمح -1

 عوى الدقيق باستخراجو اؼبوضح فيما بعد .
كيووجراـ   100ىو عدد الكيوو جرامات من الدقيق الناذبة من طحن  -: نسبة االستخراج -2

 من القمح النظيف اجملفل قبل معاموتو باؼباء .

  : ب اإلستخراجاتوفيما يلي نس
 دقيق القمح الكامل ىو مطحوف حبوب القمح بأكموفا . -1
 ىو دقيق القمح اػبإب من الردة اػبشنة . %93.3دقيق القمح استخراج  -3
 ىو دقيق القمح اػبإب من الردة اػبشنة كالناعمة . %87.5دقيق القمح استخراج  -4
 األضبر  الردة اػبشنة كالناعمة  ىو دقيق القمح اػبإب من السن %82دقيق القمح استخراج  -5
ىو دقيق القمح اػبإب من السن األضبر كاألبيض كالردة اػبشنة  %80دقيق القمح استخراج  -6

 كالناعمة .
كالسن األضبر  2دقيق مبرة  %50ىو دقيق القمح اػبإب من  %76دقيق القمح استخراج  -7

 . الردة اػبشنة كالناعمةو   كاألبيض
كالسن األضبر كاألبيض  2ىو دقيق القمح اػبإب من الدقيق مبرة %72دقيق القمح استخراج  -8

 . ك  الردة اػبشنة كالناعمة

 االشتراطات العامة 
 يكوف الدقيق خإب من أم شواإب أك مواد غريبة أك تكتل .-1
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 يكوف الدقيق متجانا الووف .-2
 هبوز إضافة احملسنات اؼبسموح هبا صحيا .-3
 شرات أك أجلاإفا أك أطوارىا كـبوفات القوارض .يكوف الدقيق خإب من اغب-4
التليد بقايا اؼببيدات عن اغبدكد اؼبقررة من منظمة األغذية كاللراعة باألمم اؼبتحدة كاؼبواصفات -5

 اؼبضرية القياسية الضادرة هبذا الشأف .
 ية .اغبدكد اؼبسموح هبا تبعا لومواصفات اؼبضرية القياس ُبتكوف نسبة القياس اإلشعاعي -6
 . يكوف الدقيق خإب من النموات الفطرية-7

 المواصفات
 . %14ال تليد نسبة الرطوبة ُب الدقيق باستخراجاتو عن -1
 من الوزف الرطب . %9ال تقل نسبة الربكتُت ُب الدقيق باستخراجاتو اؼبختوفة عن -2
  %14رطوبة من الوزف الكوى  لوعينة عوى أساس  %30ال تقل نسبة اعبيووتُت الرطب  عن -3
ؿبسوبة كحمض كربيتيك ك ال تليد كمية ىيدرككسيد  %0.05ال تليد نسبة اغبموضة عن -4

جراـ دقيق ؿبسوبة عوى الوزف  100البوتاسيـو البلزمة ؼبعادلة األضباض الدىنية الطويقة اؼبوجودة ُب 
 مويجراـ.  30اعباؼ عوى 

 . %14عوى أساس رطوبة  200ال يقل رقم السقوط عن -5
 -: ؿبسوبة عوى الوزف اعباؼ 7-1كوف نسبة الرماد كاأللياؼ تبعا لوجدكؿ ت-6

 7-1الجدوؿ 

تعترب السيمولينا من أفضل اػبامات اؼبستخدمة ُب صناعة اؼبكركنة كىى ناذبة  من طحن القمح 
كيفضل النوع األكؿ إذ أف الثاين يضفي عوى اؼبكركنة أك الدقيق الضوب الديوـر العنربم أك األضبر 

أكثر عرضة لوتشقق كالتكسر كظفور البقع البيضاء هبا صفات رديئة من حيث الووف كهبعل اؼبكركنة 
كتعجن اؼبكركنة عند الطبخ  ىي اؼبادة اػباـ الرإيسية ُب صناعة اؼبكركنة ُب ببلد كثَتة  أثناء التضنيع 

النسبة المئوية  
 لالستخراج

الحد األقصى  الحد األقصى لنسبة الرماد
 لنسبة األلياؼ 

 
غير  الكلى المتخلف على المنخل

 الذائب
عوى  %0.48 %72حىت 

 %0.2 %0.1 الوزف الرطب
 ال يتخوف منو شيء عند لبوو عوى

 60منخل رقم 



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

27  

من العآب مثل إيطاليا كفرنسا كأسبانيا كاليوناف ، كقد تستخدـ بعض الببلد الدقيق الفاخر استخراج 
يمولينا مثل مضر كالواليات اؼبتحدة األمريكية كاألرجنتُت كفنلكيبل كأؼبانيا إٔب جانب الس 72%
  .كىولندا

ولينا ممنتجة من السي كتكوف  PASTAكتعرض اؼبكركنة ُب السوؽ األكربية اؼبشًتكة ربت اسم 
 أك الدقيق أك ـبووط منفما .

 :  كيوضع عوى العبوات نوع اؼبادة اػباـ اؼبستخدمة ُب صناعة اؼبكركنة
 لييا عً الدقيل  ينومميسات الص 1-7-1

  . ارتفاع نسبة كجودة الربكتُت كالدىوف كالسكريات (1
  . الفبلفُتارتفاع درجة الووف األصفر الذىيب نتيجة الرتفاع صبغة  (2
 البفاض نسبة النشا اؼبتفتك . (3

جودة  فاف جودة اؼبكركنة تعتمد عوى سيموليناكسواء كانت اؼبادة اػباـ اؼبستخدمة دقيق أك 
القمح اؼبستخدـ كظركؼ الطحن كتضع كل دكلة مواصفات خاصة باؼبواد اػباـ كمواصفات لومنتج 

 النفاإي لومكركنة كاإلضافات اؼبسموح إضافتفا كليا ىناؾ مواصفات ؿبددة كموحدة بُت الدكؿ  
ميكركف فمازاؿ  250حجم حبيباهتا أقل من  سيمولينافبينما يفضل بعض اؼبنتجُت استخداـ 

ميكركف أك بأحجاـ تًتاكح  600-180بأحجاـ تًتاكح ما بُت  سيمولينالبعض اآلخر يفضل استخداـ ا
 ميكركف . 375ميكركف أك بأحجاـ ناعمة أقل من  475-180ما بُت 

 %68-%65بنسبة استخبلص  السيموليناكاعبدير بالذكر أف معظم الطحانوف ينضحوف بإنتاج 
بنسبة استخبلص  السيموليناف بعض الطحانوف استطاعوا من إنتاج لضماف ربقيق اعبودة اؼبطووبة إال أ

 كذات مواصفات جيدة . 73%
كيعترب من أىم االىتمامات اػباصة دبنتجي اؼبكركنة يتمثل ُب االىتماـ بعمويات طحن القمح 

ن اغبديثة ُب ربسُت جودة اؼبنتج كعدـ االعتماد عوى إنتاج الدقيق من حكاالستفادة من أنظمة الط
وع كاحد من القمح بل إنتاجو من ـباليط من األقماح من أجل ربقيق ثبات أفضل لوجودة من ن

 حيث النعومة كنسبة اعبيووتُت كالرماد كالووف .
كمن أىم الطرؽ اغبديثة لضماف خوو اؼبنتج من اغبشرات ىي اغبرص عوى استخداـ اؼببيدات 

لين حبوب القمح ُب درجات حرارة تًتاكح اغبشرية داخل الضوامع القمح كاستخداـ التربيد عند زب
درجة مئوية كتقويل تركيل ثاين أكسيد الكربوف داخل صوامع القمح أثناء التخلين  18-10مابُت 

 لفًتات طويوة .
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 املوصفات الكياشية للصينولييا املنتازة   1-7-2

 أف تكوف حبيباهتا منفضوة كغَت متكتوة . -1
 كأطوارىا كأثارىا كشعر القوارض .أف تكوف خالية من اإلصابات اغبشرية  -2
 أف تكوف خالية من اإلصابات الفطرية كإفرازاهتا الضارة . -3
 أف تكوف خالية من اإلشعاعات النوكية . -4
 أف يكوف لوهنا كريبي بدرجاتو كغَت مضاؼ إليفا أم ألواف أك مواد كيمياإية . -5
أمريكي  120 مبكركف ) كىو يكافئ رقم 850منفا ُب منخل سعة ثقوبو  %100أف يبر  -6

 إقبويلم ( . 18ك
 . %3مبكركف عن  150ال تليد نسبة اؼبار من منخل سعة ثقوبو  -7
 ؿبسوبة عوى الوزف اعباؼ . %12.5ال تقل نسبة الربكتُت عن  -8
 ؿبسوبة عوى الوزف .%0.9ال تليد نسبة الرماد الكوى عن  -9

 ينا ( .جراـ سيمول 100) جراـ ضبض الكتيك لكل  %0.2ال تليد نسبة اغبموضة عن  -11
 ؿبسوبة عوى الوزف اعباؼ . %0.45ال تليد نسبة األلياؼ عن  -11

 إسباـاؼبطحن كحىت  دخوؽباتتعرض ؽبا حبوب القمح بدإا من  اليتالعمويات  ىيعمويات الطحن 
عموية استخبلص الدقيق كتشتمل عوى عمويات نظافة اغببوب كفضل الشواإب ٍب غسيل كترطيب 

من  اكما يتبعفلوطحن ، ٍب طحن اغببوب سواء باغبجارة أك السوندرات  إلعدادىاكييففا اغببوب كت
اؼبنتجات ُب عبوات سفوة لوتداكؿ قبل صرففا لوعمبلء أك  كتعبئةعمويات لبل كتنقية كتنعيم كتضفية 

لوحبة عن  الداخوياؼبخابل كذلك الستخبلص الدقيق باستخراجاتو اؼبختوفة بفضل األندكسيرـب 
طبقات اػبارجية من لبالة ناعمة كخشنة كسنوف ، كتقديبو لوخباز ُب صورة جيدة صاغبة لتضنيعو ال

 . اْباغبوويات .. ك ؼبختوف أنواع اؼبخبوزات 
بضورة  األندكسيرـبكؽبذا فاف اؽبدؼ من تطوير صناعة الطحن ىو العمل لوحضوؿ عوى مكونات 

 ذلك . نكما أمنقية سباما خالية من طبقات الردة كالسنوف 
 2مبرة  الدقيقمثل   %72،  %76،  %82كزبتوف أنواع منتجات الطحن تبعا لنسبة االستخراج 

اللكاإد كالردة الناعمة كاػبشنة  السميد بأنواعو ناعم كمتوسط كخشن كالسنوف األبيض كاألضبر ك ك
غراض أمكن فضوو مؤخرا كاستخدامو كأحد منتجات الطحن أل الذمجنُت القمح  إٔب باإلضافة

 التغذية اؼبركلة .
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 2الدقيق نمرة 
كىو عبارة عن الطبقات اػبارجية لؤلندكسيرـب  %72تنتج الدقيق الفاخر  اليتينتج ُب اؼبطاحن 

 -: كالتإبكمواصفاتو   %8بنسبة 
 . %14التليد نسبة الرطوبة عن  -1
 . %1.9تليد نسبة الرماد ؿبسوبة عوى اؼبادة اعبافة عوى  ال -2
 لسن األبيض كاألضبر كالردة الناعمة كاػبشنة .أف يكوف خاليا من ا -3

 ) السيمولينا ( السميد 
كىو عبارة عن أجلاء كبَتة اغبجم من طبقات األندكسيرـب كيستخرج ُب مطاحن السوندرات 

دقيق كىذه النسبة  إٔباعبليئات عوى سوندرات التنعيم لتحويوفا  هبواسطة السرندات قبل مركر ىذ
) استخبلص  البودمُب مطاحن السوندرات اؼبنتجة لودقيق  اإلردبُب كجم   2تليد عن  أالهبب 
كذلك  %76،  %72وندرات اؼبنتجة لودقيق الفاخر سكجم ُب مطاحن ال  1تليد عن  ( كال 82%
زيادة نسبة استخراج السميد عوى مواصفات الدقيق الناتج كقد حددت اؼبواصفات  رال يؤثحىت 

 -: يويالقياسية مواصفات السميد كما 
 . %14التليد نسبة الرطوبة عن  -1
 .%0.9 عنالتليد نسبة الرماد احملسوب عوى اؼبادة اعبافة  -2
 ؿبسوبة عوى اؼبادة اعبافة . %0.1التليد نسبة الرمل عوى  -3
 ؿبسوبة عوى اؼبادة اعبافة %0.45التليد نسبة األلياؼ عن  -4

 الردة الناعمة 
كىى عبارة عن األجلاء الناعمة من الطبقات  دبضر البودمتستخدـ ُب صناعة اػببل  اليتالردة  ىي

 -: كالتإبكمواصفاهتا    %55.8بنسبة كاػبالية من الردة اػبشنة اػبارجية لوحبوب 
 . %14تليد نسبة الرطوبة عن  ال -1
 .%4.2تليد نسبة الرماد ؿبسوبة عوى اؼبادة اعبافة عن  ال -2
 ؿبسوبة عوى اؼبادة اعبافة . %0.5تليد نسبة الرمل عن  ال -3
 ؿبسوبة عوى اؼبادة اعبافة . %8.6تليد نسبة األلياؼ عن  ال -4
 .25يتخوف شئ عوى اؼبنخل رقم  ال -5

 الردة الخشنة 
 -: ىيكمواصفاهتا  8.3من قشرة اغببة بنسبة  اػبارجياعبلء  ىي
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 . %14تليد نسبة الرطوبة عن  ال -1
 . %6تليد نسبة الرماد ؿبسوبة عوى اؼبادة اعبافة عن  ال -2
 ؿبسوبة عوى اؼبادة اعبافة .%0.5رمل عن تليد نسبة ال ال -3
 ؿبسوبة عوى اؼبادة اعبافة . %11.5تليد نسبة األلياؼ عن  ال -4

 خليط الزوائد
 2كىو يشمل الدقيق مبرة  %76أك  %72ينتج دبطاحن السوندرات اؼبنتجة لودقيق الفاخر احملوى 
حيث يشمل السن  %82خراج است البودمكالسنوف البيضاء كاغبمراء  كينتج أيضا ُب مطاحن الدقيق 

 -: كالتإباألضبر كالردتُت الناعمة كاػبشنة كمواصفاتو  
 . %14التليد نسبة الرطوبة عن  -1
 ؿبسوبة عوى اؼبادة اعبافة . %6التليد نسبة الرماد عن  -2
 ؿبسوبة عوى اؼبادة اعبافة . %0.5التليد نسبة الرمل عن  -3
 اعبافة . ؿبسوبة عوى اؼبادة %1.05التليد نسبة األلياؼ عن  -4

 -تتم ُب اؼبطاحن جبميع أنواعفا لطحن اغببوب تنقسم أب : اليتكالعمويات الرإيسية 
 عموية استبلـ كزبلين اغببوب . -1
 عموية تنظيف اغببوب كفضل الشواإب . -2
 عموية ترطيب كتكييف اغببوب . -3
 طحن اغببوب باغبجارة أك السوندرات . -4
 ؼبنتجات النفاإية .عموية النخل كالتنقية كالتنعيم لوحضوؿ عوى ا -5
 كزبلينفا .تعبئة اؼبنتجات  عموية -6
 عمويات تسويق كصرؼ اؼبنتجات  -7

 طن باليـو .100يعرض مكونات مطحن حديث طاقتو اإلنتاجية  3-1كالشكل 
 -حث يتكوف اؼبطحن من :

 االستقباؿ كالتنظيف . مقس -1
 قسم خوط األقماح . -2
 قسم الغسيل . -3
 قسم الطحن . -4
 .قسم تعبئة كزبلين القمح  -5



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

31  

 قسم تعبئة كزبلين اؼبخوفات . -6
 أوال   قسم االستقباؿ والتنظيف 

حفرة كبَتة الستقباؿ القمح الساإب من السيارات كتكوف جوانب النقرة ماإوة بلاكية  ىيالنقرة 
تقل عن ستوف درجة لسفولة انلالؽ القمح كموحق بالنقرة كتاين حولكنية ملكدة حبولكف  ال األفقيعوى 

ملكدة داخويا بسيور كالسيور عويفا  السواقيهبوبر كىذه  سواقي إٔبكتسويمة  لنقل القمح داخوي
كيوجد غرباؿ ىلاز الضوامع ككبل  منفم ملكد دبحرؾ كحساسات  ُبقواديا الستقباؿ القمح كضخو 

يسمى الغرباؿ االبتداإي لفضل الشواإب الكبَتة كالضغَتة من القمح قبل زبلينو ُب صوامع اػباـ كما 
  ز مغناطيا لفضل الشواإب ؼبعدنية من حديد كمسامَت كصواميل كغَتىا .يوجد جفا

 ثانيا   صوامع االستقباؿ والخلط  
عدادىا من منشأة إصوامع معدنية أك خرسانية كزبتوف أحجامفا ك  ىيصوامع القمح اػباـ 

 ُبطن  150 اإلنتاجيةطاقتفا  كاليتألخرل فمثبل السعة التخلينية لوضومعة اؼبعدنية ُب اؼبطاحن 
 طن .2500الساعة تساكل 

 الساعة . ُبطن  500طاقتفا اإلنتاجية  اليتاؼبطاحن  ُبطن  500حُت تساكل  ُب
كىناؾ صوامع أخرل تسمى صوامع اػبوط ألف الغرض منفا ىو خوط أكثر من نوع من األقماح 

ة حسب جودة كنوع كل قمح كيتم خوط األنواع اؼبختوفة حسب متطوبات السوؽ كحسب رؤي
 الطحاف .

تساعد عوى اغبضوؿ عوى دقيق  اليتكاعبدير بالذكر أف صوامع اػبوط من لؤلقماح من العوامل 
 ذات مواصفات جيدة بتكوفة اقتضادية .

كىى تعمل عوى ربديد  MEASURES VOLUMEكموحق بالضوامع اػبوط قياسات حجمية 
 ساعة . 24ؿ الساعة تبعا لوطاقة اإلنتاجية لومطحن خبل ُبمعدؿ تدفق القمح 

  
 قسم تعبئة كزبلين الدقيق قسم تعبئة كزبلين الدقيق الطحن قسم  لغسيلا قسم قسم خوط األقماح  قسم االستقباؿ كالتنظيف

 3-1الشكل 
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 قسم الغسيل ) الترطيب(  :ثالثا  
 -: األولىمرحلة الترطيب -1

 إٔببعد ربديد رطوبة القمح عن طريق اؼبعمل يتم إضافة الكمية اؼبناسبة من اؼباء لووصوؿ بالرطوبة 
حسب اؼبواصفات القياسية   %14إلنتاج دقيق رطوبتو  BREAK1عوى الدشة األكٔب  16%-15.5%

ساعة بالضومعة بعد ترطيبو باؼبياه اؼبناسبة  16التفوية األكٔب ؼبدة  ُبيظل القمح اؼبغسوؿ اؼبعموؿ هبا ك 
كهبب   إضافتفاالكمية اؼبطووب   2/3اؼبرحوة األكٔب لوًتطيب ُبؽبذه اؼبرحوة حيث يضاؼ عادة 

   SECOND CONDITIONمرحوة الًتطيب الثانية  إٔبساعة  16تدكير أك نقل القمح بعد 
 -الترطيب الثانية : مرحلة- 2

 ساعات  شباينكيظل القمح هبذه الضومعة ؼبدة  هكمية اؼبيا  1/3كفيفا يضاؼ 
 صوامع الطحن لبدء مرحوة الطحن . إٔبكبعد ذلك يبدأ سحب القمح 

 رابعا قسم الطحن  
الدشة األكٔب ) سوندر الدشة األكٔب ( كزبتوف ىذه النسبة من  ُب %16-%15.5تكوف الرطوبة 

 خر حيث ىناؾ طحن قضَت اؼبدل كآخر طويل اؼبدل .مطحن آل
 عموية الطحن :_

 -تتكوف عملية الطحن من المراحل التالية :
 ىذا العدد من مطحن آلخر .ك كزبتوف   5عدد ىذه اؼبراحل ك مراحل الدش  -1
 كىذا العدد من مطحن آلخر ..  5عدد ىذه اؼبراحل   SIZINGمراحل اؼبتوسطات  -2
كىذا العدد من مطحن طبا مراحل عدد ىذه اؼبراحل   SKRETCHمراحل التنعيم  -3
 آلخر.

كاعبدير بالذكر أف الغرض من طحن القمح ىو الفضل الكامل لطبقة الردة كاعبنُت عن 
 الدرافيلإٔب دقيق ،كلتحقيق ذلك سبرر اغببوب عوى ؾبموعة من  األندكسيرـبٍب تنعيم  األندكسيرـب

عدالت ـبتوفة من السرعة ككل عموية تنعيم متبوعة اغبديدية ) سوندرات( تدكر عكا بعضفا دب
، كيستخدـ الدقيق الناتج ألغراض ـبتوفة حسب نوع القمح فمنفا ما يستخدـ إلنتاج  لبلبعموية 

 اؼبكركنة . أك اػببل أك الكيك أك الفطَت
 ) CONDITIONING  كبعد خوط األقماح كتنظيففا هبرل ؽبا عموية تكييف رطوىب

TEMPERING ), يَت الضفات الطبيعية كالكيمياإية غببة القمح .لتغ 
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كتضل كفاءة عموية الطحن ألقضاىا إذا ما أجرل تكيف لوحبوب فطبقة الردة ؼبا ؽبا من طبيعة 
فاف اغببة يبكن تكسَتىا بدكف كجود بقايا ردة كاليت يبكن فضوفا  األندكسيرـب خشنة عن اعبنُت ك

 شونة الردة بالتدريج بليادة ؿبتواىا الرطوىب .بعد ذلك عوى أساس حجم اغببيبات كتلداد خ
كاعبنُت ؼبا وبتويو من كمية عالية من الليت عندما يتشرب الرطوبة ليسفل ربويوو إٔب 

FLATTENED .سبر بُت االسطوانات كيبكن فضوفا عوى أساس الكثافة 
يؤدل إٕب عدـ  بينما عدـ كفاية الرطوبة األندكسيرـبمن  FLAKSكزيادة الرطوبة تؤدل إٕب تكوف 

 التنعيم .
اغببة كبعض  ُبلفًتات تسمح بنفاذ الرطوبة  خلانات ُبكهبرل التكييف بتبويل القمح ٍب التخلين 

 التكييف . ُباألقماح ربتاج الستخداـ اغبرارة العالية 
كالقمح النظيف اؼبكيف يبر عوى سوسوة من عمويات اعبرش كالتنعيم ،فالسوندرات اػبما أك 

اذباه  ُبتدكر  كاليت بسوندرات الدشتعمل عوى تكسَت القمح كتسمى ىذه السوندرات الست األكؿ 
 بسرعات ـبتوفة . عكسي

حبيبات خشنة ربتول عوى كثَت الردة  إٔبتكسر القمح  كالدش أكؿ كحدة من كحدات اعبرشك 
سبر  الدشكنواتج عموية   BREAK FLOURيسمى بالدقيق اؼبكسر  الذمككمية أقل من الدقيق 

 فا .وأسف إٔبحيث ربجل اػبشن أعبلىا كيبر الناعم  اؼبناخل وى سوسوة من ع
 -ثبلثة أقساـ حسب حجم اغببيبات : إٔب الدشكينقسم نواتج 

 الدشكسبر لسوندر  اؼبناخلكتبقى عوى   COARSEAT FRAGMENTSكسر خشنة  -1
 الثاين .
 رـباألندكسيكيتكوف من    MEDIUM SIZE GRANULARحبيبات متوسطة اغبجم  -2

 . MIDD LINGSكتسمى باؼبتوسطات 
اغبريرية كتسمى الدقيق  اؼبناخلكسبر خبلؿ  FINEST MATERIALاؼبواد الناعمة  -3

 .  BREAK FLOUR اؼبدشوش
عوى ؾبموعة من السوندرات زبتوف عددىا تبعا لتضميم اؼبطحن لتضبح نواتج  الدشكتتكرر عموية 

 LARGELY OF بقى قشر النخالة الكبَت اغبجم ينفضل الدقيق كيت الدشالنفاية مرحوة  ُب الدش

BRAN  FLAKES . 
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مع خويط من الردة كاعبنُت ) اعبَتما( سبرر  أندكسرـبمن  MIDDLINGSكتتكوف اؼبتوسطات 
 اؼبناخلحيث توجد ؾبموعة من  PURIFIERعوى الغرابيل لتدرجفا تبعا لوحجم ٍب سبرر عوى منقى 

 يبكن . ضى ماكالفضل باؽبواء لتخويضو من الردة بأق
كبعد تنقية اؼبتوسطات من الردة يتم طحنفا بالتدريج عوى سوندرات موساء تسمى بسوندرات 

 كىذه تعطى الدقيق كاؼبتوسطات الناعمة . REDUCTION ROLLSعيم نالت
تقـو بفضل الدقيق الناعم عون  كاليتبعد ذلك عوى غرابيل   STOCKكيبرر نواتج الطحن 

حُت يبرر اؼبتوسطات اؼبتبقية  ُبكمشتقات الردة  REDUCED MIDDLINGSاؼبتوسطات الناعمة 
 عوى سوندرات التنعيم كتكرر ىذه العموية .

 GREATكاعبرما يستخدـ كعوف كيسمى  األندكسيرـبمن الردة كبعض  اؼبتبقيكاؼبخووط 

SHORTS   مرحوة كىكذا ككل مرحوة  30 إٔببعض اؼبطاحن  ُبكالتنعيم  الدشكيضل عدد كحدات
 RED DOGتعطى دقيق مثل الدشة األكٔب كالثانية كالدقيق الناتج من آخر عموية تنعيم يسمى  شد

 من الردة كاعبنُت كغَت مناسب لضناعة اػببل . عإبكىو غامق الووف كؿبتواه 
 -: حاليا األسواؽ ُباألنواع التجارية من الدقيق اؼبتوفرة  يويكفيما 

 . %70-65دقيق باستخبلص  -1

 . %80-70ص دقيق باستخبل -2

 . %85-80دقيق باستخبلص  -3

 .  %95-90دقيق باستخبلص   -4
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 الثاىيالباب 

 الوحدات املشاعدة باملطاحً



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

36  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

37  

 الوحدات المساعدة

األكاليل كاؼبواسَت الناقوة  السيكوونات ك عبارة عن مراكح شفط األتربة ك اؼبساعدة كىىالوحدات 
لومعدات كشفط  ةالبلزمكيبفا خبط الشفط اؽبواء عوى صبيع أجفلة القسم لعمل التفوية كذلك لًت 

شرر  أمكالربارًن ؼبنع حدكث نشوب حريق باؼبطحن نتيجة غبدكث  السواقيالغبار كاألتربة من 
 كتساعد أيضا عوى نظافة القمح من اؼبخوفات اػبفيفة الوزف .

AIR JET FILTER

 . WAMشركة  إنتاجمن  لفبلتر غبار ُتيبُت مبوذج1-2 الشكل

 فابضغر حجم كتتميلالردة َب الضوامع ك ستخدـ َب عمويات التخلين الدقيق ت  كىذه الفبلتر
 الكبَتةالضوامع أك اؽبوبرات  ُببسحب صبيع ذرات الغبار  ، كأيضا تقـويسفل عموية تركيبو  كالذم

 . ASPIRATIONأنظمة الشفط  ُبكيستخدـ 
كاعبدير بالذكر أف أشكاؿ الفبلتر األسطوانية ربسن من كفاءة ىذه الفبلتر كتضميمفا يساعد 

 درجة حىت ىبرج . 360لوفواء الداخل  إدارة إحداثعوى 
 -إٔب : الغبارتقسيم فبلتر  كيبكن

  فبلتر فضل األتربة العالقة ُب الغبار اؼبوجود ُب األجلاء اؼبختوفة لوحدة تداكؿ اؼبواد اػباـ. -1

 1-2الشكل 
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فبلتر فضل اؼبواد اػباـ عن اؽبواء من خطوط نقل اؼبواد اػباـ باؽبواء اؼبضغوط لتخلينو داخل  -2
 صوامع التخلين .

 -وفيما يلى بأجزاء المكونة لهذه الفالتر بصفة عامة :
 خطوط ذبميع الغبار أك خط ضخ اؼبواد اػباـ باؽبواء اؼبضغوط . (1
بضة من اؽبواء اؼبضغوط داخل جوارب ) ؾبموعة من الضمامات اؽبواإية تعمل عوى دفق ن (2

 أسطوانات الفوًت القماشية ( لفضل الدقيق اؼبًتاكم عوى السطح اػبارجي ؽبا .
 مركحة سحب الغبار أك اؼبواد اػباـ اؼبنقولة باؽبواء اؼبضغوط  (3
 اعبسم اػبارجي لوفوًت . (4
 جواؿ ذبميع الدقيق اؼبنلكع من الغبار . (5
 ع أسفل الفوًت أب جواؿ خارجي .ؿببا ىواإي لنقل الدقيق اؼبتجم (6
جاكوش لوطرؽ أسفل الفوًت عوى فًتات متباعدة لفًتات ؿبددة لتسفيل عموية ذبميع اؼبواد اػباـ  (7

 اؼبفضولة عن الغبار أعوى احملبا اؽبواإي 
 جسم صومعة زبلين اؼبواد اػباـ اؼبنقولة خبطوط اؽبواء اؼبضغوط . (8

 دخوؿ اؼبواد اػباـ إٕب داخل الضومعة  (9
عوما بأ األرقاـ اؼببينة بالشكل  يبُت ـبطط توضيحي ؽبذين الضنفُت من الفبلتر  2-2الشكل ك 

 تتطابق مع نفا أرقاـ األجلاء اؼبكونة ؽبذ الفبلتر كاؼبدرجة سالفا .
بشرابات داخوية توضع فوؽ قفش من  ة لكد ككبيط القارئ عوما بأف ىذه الفبلتر تكوف م

 بلستيك .بالب اؼبغطاةاألسبلؾ اؼبعدنية 
 توتضق عوى سطحفا . اليتلتقويل من اؼبواد  الشرباتكتستخدـ أقمشة خاصة لضناعة ىذه 

الفوًت  خلاف ضغط ، كـبرج ىواء فاإض نظيف ، كؾبموعة صمامات .كيدخل الغبار  أعوىكيثبت 
حُت يكوف مدخل  ُبالفوًت عندما يثبت اؼبرشح أعوى الضومعة مباشرة ،  أسفلاحململ باؽبواء من 

أك   PNEUMATICاألنظمة النيوماتيكية ُباستخدـ اؼبرشح  إذااحململ بالغبار من اعبانب  اؽبواء
 . ASPIRATION SYSTEMأنظمة الشفط 

كذلك بًتتيب معُت كيتم التحكم َب bar 7-5 حوإبالشرابات  ُبيبر  الذمضل ضغط اؽبواء يك 
 ( .كيامتدفق ىذا اؽبواء  بضمامات ىواإية قفازة ) برؽ 
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فوًت فضل األتربة العالقة ُب الغبار اؼبوجود ُب كحدة تداكؿ 
 اؼبواد اػباـ

فوًت لفضل الدقيق أك السميد عن اؽبواء كذبميع الدقيق َب 
 صومعة التخلين

10 

 2-2الشكل 
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  .حقن كمواسَت فنشورية لضرؼ ىواء الغسيل من اجملمع مباشرة لداخل الشراب فواينستخدـ تك 
التحكم ُب فتح صمامات تدفق اؽبواء اؼبضغوط  ُبالكًتكنية  ككارثة الكًتكين زمٍتكيستخدـ مؤقت 

 لغسيل الشرابات) لتنظيف الشرابات من الدقيق اؼبتجمع عويفا( .
 -تُت كنبا :صور  ُبكتتوفر ىذه الفبلتر 

 ..ىوبر كبَت أمبدكف ىوبر تفريغ كبدكف مدخل ىواء كذلك عند تركيبو مباشرة فوؽ أك  -1
هبوبر تفريغ كمدخل ىواء عند تركيبو  -2

 نظاـ نيوماتيكى أك نظاـ شفط صغَت . ُب
كاعبدير بالذكر أنو يستخدـ شاكوش  

يثبت أسفل ىوبر الفوًت السفوى يطرؽ  كفريب
تنليل الغبار اؼبعرش دكرية ل ةعوى اؽبوبر بضف

 3-2كالشكل  اؽبواإياحملبا  إٔبداخل اؽبوبر 
 يبُت صورة ؽبذا الشاكوش .

يبُت كيفية تثبيت  فوًت  4-2كالشكل 
كيفية استخداـ فوًت كاحد لشفط الغبار   ) الشكل أ ( ك كاحد فوؽ الضومعة من أجل سحب الغبار 

) عوى ىوبر مطحنة بشواكيش لسحب الغبار كيفية استخداـ فوًت   )الشكل ب( ، كمن ثبلثة صوامع 
 الشكل ج(  .

)   aspirationخطوط الشفط  ُبيعرض صورة مركحة الشفط اؼبستخدمة  5-2كالشكل 
كاعبدير بالذكر أف لفوًت  الغبار كببلكر الفوًت ) الشكل ب(  خط الشفطالشكل أ ( كصورة ؼبركحة 

 3-2الشكل 

4-2الشكل   

 ج ب أ
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كقسم النظافة كمركحة السرندات كمركحة تعبئة اؼبراكح اؼبستخدمة لسحب الغبار من قسم االستقباؿ 
 mmwc 290-250الدقيق كمركحة تعبئة النخالة صبيعفم ضغط منخفض دبعٌت يًتاكح ضغطفا ما بُت 

أم موى مًت عمود ماء ، أما اؼبراكح اؼبستخدمة ُب نقل نواتج الطحن كالنخل  نيوماتيكيا  ُب قسم 
أم موى مًت عمود ماء كىذا الضغط  1400mmwcالطحن مركحة ضغط عأب  يضل ضغطفا إٔب 

يلداد إذا كربت مسافة نقل منتجات الطحن كمركحة نقل نواتج اؼبدشة إٔب بريبة اؼبنتجات الثانوية كىي 
 أم موى مًت عمود ماء .  mmwc 950مركحة ضغط عأب  يضل ضغطفا 

ميع اؼبراكح اؼبستخدمة كزبتوف قيم سعة اؼبراكح اؼبستخدمة ُب اؼبطحن تبعا لوحمل كعوى كل حاؿ فج
ُب اؼبطحن ىي مراكح شفط غبار إال مركحة النيوماتيك اؼبستخدمة ُب قسم الطحن كمركحة اؼبدشة 

 قفما مراكح نقل خامات .

يُت اؼبواصفات الفنية لومراكح اؼبستخدمة ُب سحب الغبار من األقساـ اؼبختوفة  1-2كاعبدكؿ 
 طن باليـو .  100دبطحن سعتو 

   

 أ
 5-2الشكل 

 ب
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 1-2الجدوؿ 
وظيفة المروحة شفط الغبار وىي  ـ

 مراوح ضغط منخفض
وزف المنتج 
المار في 
 الساعة

سعة 
 المروحة

ضغط المروحة 
 االستاتيكي

 ton/h 50 m3/h 250mmwc 25 مركحة قسم االستقباؿ 1
 5ton/h 90 m3/h 290mmwc مركحة قسم النظافة 2
 m3/h 280mmwc 100  مركحة السرند 3
 ton/h 40 m3/h 280mmwc 5 مركحة النخالة 4
 ton/h 55 m3/h 280mmwc 10 مركحة الردة 5

يُت اؼبواصفات الفنية لومراكح اؼبستخدمة ُب نقل اؼبنتج ُب قسم الطحن ككذا منتج  2-2كاعبدكؿ 
 طن باليـو .  100اؼبدشة  دبطحن سعتو 

 2-2الجدوؿ 
وظيفة المروحة نقل المنتج الغبار وىي  ـ

 مراوح ضغط منخفض
منتج ال

المار في 
 الساعة

سعة 
 المروحة

ضغط المروحة 
 االستاتيكي

 ton/h 10m3/h 950 mmwc 0.5 مركحة اؼبدشة 1
 ton/h 125 m3/h 1400 mmwc 4 مركحة النيوماتيك لقسم الطن 2

مًت مكعب ىواء  5-2كتلكد الفبلتر بتسعة شرابات أك شباين عشر شراب كتًتاكح سعة الفبلتر مابُت 
 .  m2 17-4.75كمساحة الفوًت تًتاكح مابُت  1000mm-700يًتاكح مابُت  كقطر الفوًت

 ب أ

6-2الشكل   
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ROTARY VALVES  

 . WAMشركة  إنتاجمن  ىواإييعرض صورة ؿببا  7-2الشكل ك 
 -حيث أف :

 1 كرسي احملور

 2 جسم ؿببا اؽبواء
 3 ريش احملبا

 4 اعبَتبكا )صندكؽ الًتكس ( 
 5 احملرؾ

 
 7-2الشكل 

1 

4 
3 

2 

5 
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 . AIR LOCKيبُت ـبطط توضيحي يوضح فكرة عمل احملبا اؽبواإي  8-2كل شالك 
 -حيث أف :

 1  العضو الثابت                                   
 2  ريش العضو الدكار                            

 3           اؽبواإيمدخل احملبا 
 4                                    العضو الدكار 
 5         اؽبواإيـبرج احملبا 

الشكل أ يتم نقل اؼبنتج من منطقة  ففييبُت التطبيقات اؼبختوفة لومحابا اؽبواإية  9-2كالشكل  
منطقة ضغط اؽبواء اعبول ، كَب الشكل ب يتم نقل اؼبنتج  إٔبضغط سالب ) ـبرج سيكووف مثبل ( 

منطقة ضغط مرتفع لنقل  اؼبنتج ُب خط نقل نيوماتيكى بواسطة  إٔبمن منطقة ضغط اؽبواء اعبول 
 ) ببلكر ( مثبل .  ىواإينفاخ 

9-2الشكل   
 ب أ

8-2الشكل   

2
4

5

1

23 
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يقـو بنقل اؼبنتج بُت  اؽبواإييبُت نظرية عموو، كاعبدير بالذكر أف احملبا  11-2كالشكل 

 منطقتُت بضغطُت ـبتوفُت كىى ؿبكمة سباما كتقـو بنقل الدقيق مع أقل كمية من اؽبواء .
ىواإي يتم إدارتو دبحرؾ بضندكؽ تركس ثابت السرعة ) با حمليعرض صورة  11-2لشكل كا

 . الشكل أ( كؿببا ىواإي يتم  إدارتو دبحرؾ بضندكؽ تركس يبكن تغيَت سرعتفا بطارة يدكية 
 

لودقيق الذم لو كزف نوعى   TON/h 11-2كتًتاكح سعات األكاليل اؼبوجودة ُب األسواؽ مابُت 
550Kg/m

350Kg/mكاليت ؽبا كزف نوعى  TON/h 5.2-1 حُت تًتاكح سعاهتا لوردة مابُت ُب  3
3 

 DIVERTERS   

يبُت كيفية نقل الدقيق من  خط ىواء مضغوط قادـ من صومعة رإيسية بواسطة  12-2كالشكل 
 صوامع التخلين صغَتة . إٔبنفاخ ىواإي ) ببلكر ( 

  11-2الشكل 
 ب أ

 10-2الشكل 

 دخوؿ اؼبنتج 

 خركج اؼبنتج 
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 -حيث أف :
 1 ىو يعمل باستمرار طواؿ فًتة تشغيل الوحدة ببلكر ) نفاخ ىواإي( ك 

اجملمع كَب  إٔبؿببا ىواإي دبجمع فاحملبا اؽبواإي يقـو بنقل اؼبواد اػباـ من جانب الضوامع 
 اجملمع ىبتوط الدقيق اػبارج من احملبا اؽبواإي مع اؽبواء اؼبضغوط اػبارج من الببلكر .

2 

 3 اؼبضغوط دبضنع اؼبكركنةىوبر اؼبواد اػباـ اؼبنقولة باؽبواء  إٔب

ىوبر ) قادكس( ذبميع اؼبواد اػباـ القادمة من الضوامع كملكدة دببُت مستول إلكًتكين يتحكم 
 َب فضل ككصل بريبة الضومعة تبعا ؼبستول اؼبواد اػباـ باؽبوبر .

4 

د لوربيبة بريبة لسحب اؼبواد اػباـ من الضومعة كتلكد الربيبة دبجموعة ضباية من امتبلء خط الطر 
مكونة من بوابة مفضوية مع مفتاح هناية مشوار فعند امتبلء خط الطرد لوربيبة ترتفع البوابة 

 ألعوى فتضل إشارة من مفتاح هناية مشوار غطاء ـبرج الربيبة فتتوقف الربيبة ُب اغباؿ . 

5 

من أسفل سيمولينا(  ؿبرؾ اىتلازم يعمل عوى تسفيل تدفق اؼبواد اػباـ الناعمة ) دقيق أك
 الربيبة كمنع تعريش اؼبواد اػباـ كىو يعمل بضفة مستديبة طواؿ فًتة عمل اجملموعة  إٔبالضومعة 

6 

مبُت مستول إلكًتكين من النوع التقارىب السعول يتحكم ُب تشغيل اؽبلاز عند خوو قاع 
 الضومعة من اؼبواد اػباـ .

7 

 8,9 ات يتم استقباؽبا من الشاحن اليتصوامع اؼبواد اػباـ 
بوؽ اإلنذار عند امتبلء  إٔبمبُت مستول إلكًتكين من النوع التقارىب السعول يعطى إشارة 

 الضومعة .
10 

 11 خط مواسَت تعادؿ يساعد عوى سبكُت فوًت التنظيف من تنظيف الضومعتُت من الغبار 
أب الضومعة  فوًت تنظيف يعمل عوى سحب الغبار من الضومعتُت كفضل اؼبواد اػباـ ك إعادهتا

 اليمٌت .
12 

 13 . 2أك الضومعة  1الضومعة  ُبموزع  يتحكم ُب مسار زبلين اؼبواد اػباـ أما 
 14 خط مواسَت لنقل اؼبواد اػباـ من اؼبطحن بنظاـ اؽبواء اؼبضغوط .

 15 مضنع اؼبكركنة ُبىوبر اؼبواد اػباـ اليت يتم إدخاؽبا بالضب 
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3 
14 

4 

5 

7 
6 

9 8 

11 

12 

13 

 

2 

1 

1

5 

 12-2الشكل 
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VIBRATING 

DISCHARGER& SCREW CONVEYOR  

كتستخدـ ىلازات تفريغ صوامع اؼبطاحن ذات 
ؽبذه  النوعياػباصية الغَت انسيابية اللبفاض الوزف 

يبُت صورة لضومعة دقيق  13-2كالشكل  اؼبنتجات
قبل تركيب ىلاز التفريغ هبا ) الشكل أ( كصورة بعد 

     1) الشكل ب(   تركيب ىلاز التفريغ هبا
يوضح كيفية انسياب اؼبنتج اؼبخلف  14-2كالشكل 

عند اىتلاز ىلاز صومعة كبريبة فىلاز  الضومعة من
بريبة تفريغ  إٔبمن الضومعة  ينتقل اؼبنتجالضومعة 
 ( WAM) شركة  الضومعة

 
 
 

يبُت صورة ؽبلاز صومعة من  15-2كالشكل 
      SICOM   S.R.Lإنتاج شركة

 أ

 ب
13-2الشكل   

14-2الشكل   
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 -:حيث أف 
 1 مسامَت لتثبُت جسم اؽبلاز السفوى اؼبفتل مع هناية الضومعة الثابت

 2 مناص لوضدمات لومسامَت 
 3 غشاء مطاطي مرف ماص لوضدمات كوبافظ عوى منع سقوط الدقيق إٔب اػبارج

 4 دخوؿ اؼبنتج إٔب اؽبلاز من هناية الضومعة الثابت
 5 احملرؾ االىتلازم

 6 ىتلازم خركج اؼبنتج من اعبلء اال
-10دقيق كمابُت  ton/h 45-5 األسواؽ موديبلت ـبتوفة تًتاكح سعاهتا مابُت َبكتتواجد 

70ton/h  2550-970سيمولينا كتًتاكح أقطارىا اػبارجية مابُتmm . 

 

  يتم نقل الخامات داخل الطحن بطريقتين وىما :
 ية أك رأسية أك ماإوة  مثل  الربارًن كالكتاين كالسواقي ..اْب .بوساإل نقل ميكانيكية أفق -1
 نقل باؽبواء اؼبضغوط أك الفاكيـو باستخداـ الببلكرات أك مراكح الشفط  أك النيوماتيك . -2

 وشائل اليكل األفكية  2-6-1

  SCREW CONVEYORأوال النواقل البريمية 
 -منفا نوعاف كنبا : كاتينة كيوجددة من  تستخدـ الربيبة ُب نقل القمح أفقيا كَب أقل م

15-2الشكل   

5 

6 

7 

3 

4 

1 

2 
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مم   3-2 ظبكو جمن الضا  فالفضل كىو عبارة عن مواسَت مركب عويفا حولك  اغبولكينالنوع  -1
عند اؼبنتضف كربسب السعة النقوية لوربيبة من اؼبعادلة  ككرسيُب النفايات  بكراسيكتلكد الربيبة 

 -: ةػػػػػػػػالتالي
QS =  r

2
 pnd 

 حيث أف :
Q كيووجراـ ُب الدقيقة   800-35عة النقوية  كتًتاكح مابُت الس

S 
  ( 22/7النسبة التقريبية ) 

 r نضف قطر الربيبة بالسنتيمًت
 p القطر 1.8-1.6خطوة اغبولكف بالسنتيمًت كيساكل 

  %40-30كفاءة التحميل كتًتاكح مابُت 
 d الكثافة بالكيووجراـ لكل لًت

 n لفة / دقيقة  100-70ت ُب الساعة كيساكل سرعة الدكراف عدد الوفا
 

 -مميزاتها :
 . األفقيدرجة عوى  30النقل اؼباإل بلاكية تضل أب  إمكانيةصغر حجمفا مع  -1
 اذباىُت . ُبالنقل  إمكانية -2
 البفاض تكاليف الضيانة كالتشغيل . -3
 عمويات اػبوط كالًتطيب . ُبيبكن استعماؽبا  -4

 
1 

2 

3 
4 

6 

5 

7 
8 



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

51  

 -: العيوب
 . ؿبدكدة السعة كالطوؿ -1
 كجود تبقيات لودقيق هبا . -2

 ربدث احتكاؾ مع اؼبادة اؼبنقولة .
كبسعات ـبتوفة تًتاكح مابُت  50mm-150بأقطار ـبتوفة تًتاكح مابُت  كتتواجد ىذه الربارًن

طن  70ton/h-1.64، ك تًتاكح مابُت 350kg/hطن ُب الساعة لوردة كاليت ؽبا كزف نوعى  0.82-35
طن ُب الساعة 158-3.87، ك تًتاكح مابُت 350kg/h ا كزف نوعىُب الساعة لودقيق كاليت ؽب

ركة ػػػػػػػش إنتاجيعرض صورة لربيبة من  16-2كالشكل ، 700kg/h لوسيمولينا كاليت ؽبا كزف نوعى
wam . 

 -حيث أف :
 1 ؿبرؾ اإلدارة 

 2 كصوة ثابتة ) كوبون (
 3 غطاء زيادة التدفق يتبت عويو مفتاح هناية مشوار  

 4 ش الربيبةري
 5 غطاء الربيبة العووم

 6 جسم الربيبة السفوى
 7 كرسي ؿبور

 8 صندكؽ تركس 
 

 أحجاـ ـبتوفة من اغبولكنات اػباص بالربارًن .  17-2كالشكل 

16-2الشكل   
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بواسطة بريبتُت موجودتُت أسفل  يوضح كيفية انسياب اؼبنتج اؼبخلف َب الضومعة 18-2كالشكل 
من  ينتقل اؼبنتجعند اىتلاز ىلاز الضومعة صومعة كبريبة فىلاز ق الضومعة ) الشكل أ( كعن طري
 . ( WAM) شركة  ) الشكل ب(  الضومعة أب بريبة تفريغ الضومعة

 CONVEYORثانيا الكتاين 
مثل القمح كالذرة كفوؿ الضويا كلب عباد الشما كالبذكر   اؼبتحببة اليتكتستخدـ لنقل اػبامات 
ذلك فاف النواقل ذات الكاتينة يبكن أف  إٔب باإلضافة  oatsكالشوفاف كالكريات الضغَتة كالشعَت 

 أ ب
18-2الشكل   

17-2الشكل   
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نقل الدقيق كنواتج الطحن كىى تستخدـ ُب نقل القمح أفقيا كتتكوف من ؾبموعة لقم  ُب ـتستخد
مركبة عوى سبلسل تتحرؾ عوى ترس كتوضع الكاتينة داخل كعاء من الضاج كيتم نقل القمح عن 

كتستخدـ ُب نقل القمح  اإلماـ إٔبتدفع القمح اؼبوجود بقاع الكاتينة  اليتم يبواسطة الق اإلزاحةطريق 
 200 إٔب اإلنتاجيةتضل طاقتفا  اليتطن بالساعة كذلك ُب اؼبطاحن  50ُب حالة القدرات األكرب من 

 طن يوميا أك يليد قدرة عالية مع صغر اغبيل اؼبطووب ؽبا .
 -ا مايوى :كىذه النواقل ؽبا فبيلات ـبتوفة نذكر منف

 تعمل تقريبا بدكف تكوف مساحيق . -1
 ظركؼ تشغيل . أمؽبا تركيب قول يتحمل  -2
 انعداـ عوامل اػبطورة لكوهنا مغوقة . -3
 ؼبسافات طويوة . كاألفقي كالرأسيالنقل اؼباإل  إمكانية -1
 مع اؼبواد اؼبنقولة . داخويتوفيات لومنتجات اؼبنقولة لعدـ كجود احتكاؾ  ثال وبد -4
 فيفا . قيمتبعدـ كجود  -2
 البفاض معدؿ استفبلؾ الطاقة الكفربية . -3

 -عيوبها :
 اذباه كاحد . ُبالنقل  -1
 . البلضبلتضدر ضوضاء عالية  كخضوصا عند  -2
 ارتفاع كوفة الضيانة . -3
 ثقل كزهنا . -4
 T/H  =0.95 AVDالقدرة اإلنتاجية لوربيبة  -3

 -حيث أف :
mمساحة مقطع صندكؽ الكاتينة 

2 A 
 m/s Pسرعة الكاتينة 

ton/mكثافة اؼبنتج اؼبنقوؿ 
3 D 

 يبُت قطاع َب كاتينة ) الشكل أ ( كاألنواع اؼبختوفة لوقم الكتاين . 19-2كالشكل 
 -حيث أف :

 1  بوابة أمامية لفحش كنظافة الكاتينة  
 2 مبُت شفاؼ ُب أعوى الكاتينة ؼبتابعة حركة الكاتينة 
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 3 مفتاح هناية مشوار 
 4 ؾبموعة اإلدارة 

 5 لقم 
 6 اعبريدة اؼبركب عويفا الوقم 

 7 البنوز  ) كتقـو بتثبيت لقم الكاتينة عوى اعبريدة ( 
 8 جسم الكاتينة 

 9 مبُت شفاؼ جانيب ؼبتابعة منتضف الكاتينة 
 10 ؾبموعة الشدادات لضبط شد الكاتينة

إب مبُت سرعة مثبت مع ؾبموعة اإلدارة اػبوفية لوتحكم ُب سرعة الكاتينة كبالت
 التحكم َب قدرة النقل 

11 

 12 ؾبموعة اإلدارة اؼبختوفة 
  

 

19-2الشكل   

 ب أ

1 4 5 

1 

6 2 3 

7 8 9 10 11 12 
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 لكاتينة أفقية دبدخوُت كدبخرجُت . ـبطط توضيحي يعرض 21-2كالشكل 
 -حيث أف :

 1 مدخل اؼبنتجات األكؿ

 2 مدخل اؼبنتجات الثاين
 3 بكرة إدارة الكاتينة

 4 ـبرج اؼبنتجات األكؿ
 5 بوابة ـبرج اؼبنتجات األكؿ

 6 ـبرج اؼبنتجات الثاين
 7 بوابة ـبرج اؼبنتجات الثاين

 8 اذباه الدكراف

 ثالثا  السيور الناقلة 
 .الردة كالدقيق   ريعرض ـبطط توضيحي يبُت كيفية نقل السيور الناقوة لشكاي 21-2الشكل 

 -مميزاتها :
 النقل بعناية كأماف ؼبسافات طويوة . -1
 . متبقيعدـ كجود  -2
 ى أمكانية النقل اؼباإل .قدرة عالية عو -3
 نقل اؼبنتجات اؼبعبئة كالضب . إمكانية -4
 البفاض معدؿ استفبلؾ الطاقة الكفربية . -5
 

1

5

3

4

7

2

6
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10 
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 -عيوبها :
 زيادة حجم اؼبكاف اؼبطووب . -1
 ارتفاع التكاليف . -2
 الغبار عند نقل اؼبواد اؼبضبوبة . إثارة -3
 

 ( الصواقياليواقل الرأشية )  2-6-2

يوماتيك ) أجفلة الشفط( َب نقل اغببوب كمنتجات الطحن رأسيا أك تستخدـ السواقىو مراكح بان
طن ُب الساعة يتم نقل األقماح رأسيا  250دبيل قويل كتتميل دبقدرهتا الفاإقة ُب رفع اؼبواد حىت 

أك  كيفضل النقل بالسواقي ُب اؼبطاحن لعدـ تكسَت القمح كعدـ كجود ذكرات ناذبة  سواقيبواسطة 
ـ هتالك مواسَت الشفط نظرا لسرعة تآكوفا أثناء النقل بالشفط لذلك تعترب عن الشفط ككذلك عد

 َب اؼبطاحن . الراسيمن أسفل كأجود أنواع النقل  السواقي
اؼبطاحن لنقل القمح أك الردة أك الدقيق أك الرابش من الدكر األكؿ أك  ُب السواقيتستخدـ 
  . العوومالبدرـك لودكر 
 -مميزاتها :

 ؽبا . اإلنتاجية ارتفاع القدرة -1
 . ةالضيانالبفاض تكاليف  -2
 البفاض معدؿ استفبلؾ الطاقة الكفربية . -3

 -عيوبها :
 حدكد السرعة ؿبدكدة. -1
 كارتفاع تكوفتفا . اإلنشاءصعوبة  -2

 21-2الشكل 
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 منتج . أمقاعدة الساقية بعد االنتفاء من نقل  ُبكجود بقايا  -3
 V.F.n.v.Dالقدرة النقلية للساقية طن/ ساعة =

 -حيث أف :
mالقادكس حجم 

3 V
 

 F نسبة اؼبوئ
 n عدد القواديا َب اؼبًت الطؤب

 m/h vسرعة كاتينة نقل القواديا 
ton/m النوعيالوزف 

3 D 
 -عوما بأف :

 لوقادكس اؼبسطح   0.7= اؼبلءنسبة 
 لوقادكس العميق   0.75= اؼبلءنسبة 

 
اؼبستخدمة  لوسواقي توضيحييعرض ـبطط  22-2كالشكل 

ؼبطاحن من البدرـك أك الدكر األكؿ  أب الدكر لرفع منتجات ا
 األخَت .

 -حيث أف :
 1دخوؿ اؼبنتج لوساقية    

 2    زجاجة بياف لوساقية 

 3   صاعد الساقية        

 4                 ـبرج الساقية

5      ىابط الساقية      

22-2الشكل   

1 

2 

4 

5 3 
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كؾبسم لساقية ملكدة يبُت قطاع ُب ساقية ملكدة بضندكؽ تركس ) الشكل أ (  23-2كالشكل 
 دبجموعة طنابَت كسيور ) الشكل ب( .

 

 -حيث أف : 
 10 سَت اإلدارة  1  ؾبموعة اإلدارة الرإيسية 

 11 سَت اإلدارة  2 سَت اإلدارة ) حامل القواديا ( 
 12 القواديا  3 ركؼباف بوى 

 13 غطاء الساقية 4 باب تفتش كمتابعة
 14 َت مسار القواديااسطوانة تغي 5 منطقة خركج القمح 

 15 الًتس اػبوفي 6 غطاء الساقية 
 16 ؾبموعة تركس 7 حامل تثبيت الباب 

 17 كصوة ثابتة  8 اذباه رفع الساقية

23-2الشكل   

 ب أ
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 18 احملرؾ الرإيسي 9 منطقة دخوؿ القمح 
 

 اليكل باهلواء املطػوط أو بالفانيوو  2-6-3

اؼبضغوط أك الفاكيـو بواسطة الببلكرات أك  يتم نقل اؼبواد اػباـ أك منتجات طحن القمح باؽبواء
 -اؼبراكح كىناؾ نوعاف من النقل كما يوي :

 DILUTE PHASEنقل خفيف  -1

  DENSE PHASEنقل ثقيل  -2

 أكال النقل اػبفيف 
 -أىم اؼبواصفات الفنية لونقل اػبفيف :  1-2كَب اعبدكؿ 

 1-2الجدوؿ 
 20m/s سرعة اؽبواء

 mbar/m 5 يم فقد الضغط لومًت الواحد اؼبستق

 %1 معدؿ تركيل اؽبواء ُب اؼباسورة 
 ton/h 10 أقضى معدؿ تدفق لومسحوؽ 

 7.5m القيمة التقريبية اللبفاض الضغط داخل اؼبنحنيات تعادؿ 
 أوال النقل الثقيل 

 -أىم اؼبواصفات الفنية لونقل الثقيل : 2-2كَب اعبدكؿ 
 2-2الجدوؿ 

 5m/s-1 سرعة اؽبواء

 20mbar/mrأكرب من  مًت الواحد اؼبستقيم فقد الضغط لو

 %30أكرب من  معدؿ تركيل اؽبواء ُب اؼباسورة 

 ton/h 10 أقضى معدؿ تدفق لومسحوؽ 
 ـ ُب نقل اؼبواد اػباـ باؽبواء اؼبضغوط أك الفاكيـو  ـكاؼبعادلة التالية تستخد

mp/mf  =  vp( 1- )p / vf  )f 

 -حيث أف :
 mp معدؿ تدفق اؼبسحوؽ
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   mf َب الساعة   معدؿ تدفق اؽبواء بالكيووجراـ
 vp سرعة الدقيق باؼبًت لكل ثانية
 vf سرعة اؽبواء باؼبًت لكل ثانية 

 p كثافة الدقيق بالكيوو جراـ لكل مًت مكعب 

 f كثافة اؽبواء بالكيوو جراـ لكل مًت مكعب
  ةالنسبة اؼبئوية لتواجد اؼبسحوؽ ُب اؽبواء داخل اؼباسور 

 ـ ُب نقل اؼبواد اػباـ باؽبواء اؼبضغوط أك الفاكيـو  ـكاؼبعادلة التالية تستخد
Qf = vf  A 

 -حيث أف :
 Qf معدؿ تدفق اؽبواء باؼبًت مكعب َب الثانية

 vf سرعة اؽبواء باؼبًت َب الثانية 
 A مساحة مقطع اؼباسورة باؼبًت مربع 

  ء داخل اؼباسورةالنسبة اؼبئوية لتواجد اؼبسحوؽ َب اؽبوا
 -يعطى كثافات منتجات الطحن :3-2كاعبدكؿ 

 3-2الجدوؿ 
 الكثافة بالكيلوجراـ لكل متر مكعب الخامة
 550 الدقيق

 350 الردة
 700 السيمولينا

 650 الربغل
 750 حبوب القمح

ذم يبكن كعادة يتم نقل اؼبواد اػباـ من ىوبر دبعدؿ ؿبكـو خبلؿ ؿببا ىواإي إٔب خط اؽبواء ال
يوضح مراحل  نقل اؼبنتج من ىوبر إٔب خط  24-2أف يكوف خط ضغط أك خط سحب كالشكل 

 اؽبواء بواسطة ؿببا ىواإي . 
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يبُت كيفية نقل منتجات الطحن باؽبواء اؼبضغوط  كعادة ال يتجاكز ضغط  اؽبواء  25-2كالشكل 
 عن كاحد بار  مقاس .

 -حيث أف : 
 1 فوًت / كاًب صوت 

 2 ببلكر
 3 ىماـ ال رجعص

 4 ىوبر
 5 ؿببا ىواإي

 6 خط نقل ىواإي 
 7 مرشح

 8 ىوبر االستقباؿ
 9 ؿببا دكار
 10 أب العموية

 

24-2الشكل   

3 
4 

1 2
2 
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يبُت كيفية نقل منتجات الطحن بالفاكيـو  كعادة يكوف ضغط الفاكيـو حوأب  26-2كالشكل 
0.4 BAR  . مقاس 

 حيث أف :_ 
 1 كاًب صوت

 2 ببلكر
 3 ـو اللاإدصماـ تضريف الفاكي

 4 ؾبمع أتربة يعمل بطريقة مستمرة
 5 ؿببا دكار
 6 أب العموية

 7 خط النقل اؽبواإى
 8 ؿببا دكار

 9 هناية مفتوحة لوفواء اعبول
 10 ىوبر التخلين 
 11 كصوة تنفيا 

2

3

6

10

7

8

9

5

4

1

25-2الشكل   
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يعرض صورة جملموعة ببلكر كاموة من إنتاج شركة ركبسكى اإليطالية ) الشكل  27-2كالشكل  
 كصورة لببلكر بدكف مرفقاتو ) الشكل ب( .أ ( 

 -حيث أف :
 9 فبلنشة ذبميع فوًت اؽبواء 1 فوًت ىواء

 10 فتحة تلكيد زيت الببلكر 2 مركحة سحب اؽبواء من اؽبواء اعبول 
 11 مبُت الليت 3 ؿبرؾ االدارة 

 12 جسم الببلكر 4 صماـ تضريف الضغط اللاإد
 13 ذبميع الببلكر مع خلاف اؽبواء فبلنشة 5 ـبرج اؽبواء من الببلكر

 14 مبُت زيت  6 خلاف الببلكر
 15 عمود االدارة 7 الببلكر

 16 فتحة تلكيد الليت 8 سيور االدارة
 

4

5

8

10

1

11

9

7

6

3

2

26-2الشكل   
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27-2الشكل   

7 

5 

4 

3 

1 

6 

2 

8 

 ب

11 

10 

14 

15 

16 

9 

12 

 أ

13 
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كاف ىناؾ أكثر من ـبرج   إذا CHAIN CONVEYORكتوضع ىذه البوابات أسفل الكتاين 
أسفل صبيع اؼبخارج عدا آخر ـبرج لوكاتينة فيًتؾ بدكف ، ككذلك  ةإنلالقيلوكاتينة فتوضع بوابة 

  توضح أسفل صوامع اغببوب (.
 يبُت صورة لعدة بوابات ىواإية  ُب أحد اؼبطاحن . 28-2كالشكل 

 يبُت أجلاء بوابة منللقة تعمل باؽبواء اؼبضغوط . 29-2الشكل ك 
 

 
 

 
 

 
 

28-2الشكل   
 ب أ

29-2الشكل   

1 

2 
3 

4 

6 

5 
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 :-حيث أف :
 جسم األسطوانة اؽبواإية 1

 خرطـو دخوؿ اؽبواء لغوق البوابة  2

 خرطـو دخوؿ اؽبواء لفتح البوابة  3

 صماـ اذباىي  4

 الشروبة اؼبنللقة لوبوابة 5

 جسم البوابة اػبارجي 6

 WAMشركة  إنتاجلبوابة كلكن تعمل بطارة يدكية من  صورةيعرض  31-2كالشكل 

 

 

 -حيث أف :
 1 عقارب الساعة كالعكا صحيح طارة لفتح كغوق البوابة فالفتح مع اذباه 

 2 الشروبة اؼبنللقة لوبوابة
 3 جسم البوابة 

VIBRO FEEDER

الضرافات ىي كسيوة نقل ـبوفات األدكار اؼبختوفة الناذبة عن اللكرات أك األعَتة اللاإدة أك 
كىناؾ ثبلثة أنواع من الضرافات َب ـبوفات تنظيف  اؼبناخل كتقـو بضبط عيار  خركج اؼبنتج منفا   

 -اؼبطحن :
 صرافة لوفوًت الرإيسي لودقيق  كخرجفا يذىب إٔب اؼبناخل. -1
 صرافة دكر منخل الكونًتكؿ ك السوندرات كخرجفا يدخل مع الدشة الرابعة  .  -2

30-2الشكل   

1 

3 

2 
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صرافة ضبط تضريف اللكاإد الناذبة من الغسيل ك غرابيل النظافة كخرجفا يغذل مدشة  -3
) الشكل أ ( ،ك ـبطط توضيحى لوضرافة ) الشكل يبُت صورة لضرافة  31-2لشكل ا، اؼبخوفات .

 ب ( .

 -حيث أف :
 1 مدخل اللكاإد لوضرافة

 2 مبُت شفاؼ 

 3 مطاط ماص لوضدمات مرف

 4 مقبض عوى قرص مدرج معد لذلك

بوابة الضرافة كيتم التحكم َب معدؿ التضريف مقبض عوى قرص مدرج معد لذلك 
 يَت زاكية امالة الضرافةكتقـو بتغ

5 

 6 ـبرج الضرافة

 7 احملرؾ االىتلازل 

 8 شاسيو تثبيت الضرافة

 

 أ

31-2الشكل   

 ب

  1 
  

2 
  

8 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
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(5) 
باؼبطاحن لوزف القمح خبلؿ فًتة تداكؿ القمح داخل اؼبطحن ُب  ةاألتوماتيكيتستخدـ اؼبوازين 

حىت ميلاف مرحوة الطحن ككذلك لوزف نواتج الطحن كما مباشرة ك  االستقباؿصبيع مراحوو بعد 
 تستخدـ موازين الطبوية العادية ُب كزف منتجات الطحن سواء دقيق أك ظبيد .

كتستخدـ ىذه اؼبوازين لوزف القمح أثناء 
مراحل االستقباؿ كالغربوة كقبل سوندر الدشة 
األكٔب كيوجد نوعاف من اؼبوازين األتوماتيكية النوع 

بقادكس قبلب كيستخدـ لوزف القمح فقط األكؿ 
بقادكس مفتوح كيستخدـ لوزف القمح  الثاينكالنوع 

 كالدقيق .
كفيفا يتم قياس كزف القمح مباشرة  كىبضش 

ميلاف لكل صومعة قمح كيتم ضبط كزنة كل ميلاف 
 دبا وبقق نسبة اػبوط اؼبطووبة .

حسب موديل اعبفاز كقدرة عة / السا كجم   3000-500كىى أجفلة تقـو بوزف القمح دبعدؿ 
اؼبطحن عوما باف الوزف ال يتأثر بدرجة اغبرارة كال الرطوبة حيث يسمح بوضع حجم معُت من القمح 

كفة ميلاف ٍب عقد مقارنة بُت كزف القمح كالقيمة السابقة الضبط كعند كجود اختبلؼ يقـو   ُب
يعرض صورة ؼبيلاف  32-2لشكل اسطوانة ىواإية بدفع أك سحب الكمية اؼبطووبة لضبط الوزف كا

كفيفا يتم قياس كزف القمح مباشرة  كىبضش ميلاف لكل صومعة  ، SICOMإلكًتكين من إنتاج شركة 
 قمح كيتم ضبط كزنة كل ميلاف دبا وبقق نسبة اػبوط اؼبطووبة .

ُب كبل من قسمي الًتطيب  كسوؼ نتناكؿ َب ىذه الفقرة ميلاف كفركميكانيكى كيستخدـ
قـو بوزف الغوة اؼبراد ترطيبفا أك طحنفا حيث يقـو اؼبيلاف بإعطاء عدد معُت من القوبات كالطحن كت

عوى عداد كمن ٍب يتم معرفة الوزف الكوى لوقمح الذم ًب غسيوو أك طحنو خبلؿ فًتة زمنية معينة 
ظة بضرب عدد القوبات ُب كحدة الوزف كاليت عادة تكوف طبسُت كيووجراـ كيبكن تضفَت العداد ُب غب

عند غسيل أك طحن كمية أخرل من القمح  كاعبدير بالذكر أنو ىذه اؼبوازين تتواجد ُب صورتُت إما 
موازين رقمية ) إلكًتكنية ( أك موازين كفر ميكانيكية كسوؼ نتناكؿ ُب ىذه الفقرة النوع الثاين من 

                                                
(5)

 ادفـدس حمؿد فتحى رضوان  جزاه اهلل خرا . اجلزءشارك يف إعداد هذا  

 32-2الشكل 
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ينات التعبئة ُب ماك صورة ؼبيلاف كفركميكانيكى يستخدـ يبُت  33-2لشكل اىذه اؼبوازين . 
 . ككحدات ترطيب حبوب القمح

 
يبُت أجلاء اؼبيلاف الكفركميكانيكى اؼبستخدـ ُب ماكينات التعبئة ككحدات ترطيب  34-2لشكل ا

 حبوب القمح .

 -حيث أف :
 1 ؿبور ذراع اؼبيلاف

 2 ذراع ربريك الوزنة
 3 ثقل تعويض لضبط الوزف

 4 حساس الوزنة الضغرل
 5 باألثقاؿ ذراع اؼبيلاف اػباص

 6 جلء متحرؾ يوقف الوزنة الكربل 

 7 حساس الوزنة الضغرل 
 8 أسطوانيت دخوؿ اؼبنتج كىى بوابة لووزنة الرإيسية كبأسطوانة لووزنة اؼبكموة 

 9 أثقاؿ 

33-2الشكل   
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 10 أداة تعويق كفة اؼبيلاف ُب ذراع اؼبيلاف

 11 ىوبر 
 

 
34-2الشكل   

11 

8 

9 

2 3 4 5 6 7 

10 

1 
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 الداخل عوى قسم الًتطيب أك الطحن فيبُت نظرية عمل كحدة كزف القمح 35-2أما الشكل 

 -حيث أف :
 1 ىوبر إمداد القمح 

 2 اسطوانة فتح بوابة الوزنة الرإيسية 
 3 بوابة الوزنة الرإيسية 

 4 اسطوانة فتح بوابة الوزنة اؼبكموة 
 5 بوابة الوزنة اؼبكموة 

 6 كحدة تأخَت زمٍت لووزنة الثانية
 7 األكٔب كبدأ الوزنة الثانية مفتاح هناية مشوار انتفاء الوزنة 

 8 اسطوانة فتح بوابة خركج اؼبنتج اؼبوزكف 
 9 الوزف اؼبطووب

 10 ؿبور ذراع اؼبيلاف
 11 كزف تعويضي

 12 مفتاح تقاريب النتفاء الوزنة الثانية 
 13 ذراع اؼبيلاف 

35-2الشكل   
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 -نظرية العمل :
لتغذية كجلء خاص بالوزف كجلء كيبكن تقسيم اؼبيلاف من حيث نظرية العمل إٔب جلء خاص با

 خاص بالتفريغ .

 -أوال الجزء الخاص بالتغذية :
الرإيسة  ةلووزنكيتكوف من ىوبر ملكد دبجا مستول عووم ، كيوجد أسفل اؽبوبر بوابتُت كاحدة 

من الوزنة الكوية كاألخرل  لووزنة الضغَتة كيتم فتحفما أك غوقفما  باسطوانتُت  %70كاليت سبثل 
أما ،  7فاسطوانة البوابة الرإيسية يتم التحكم فيفا بواسطة مفتاح هناية مشوار كفركميكانيكى ىواإيتُت 

 .  4بوابة الوزنة اؼبكموة كيتم التحكم فيفا بواسطة مفتاح تقاريب 
 -ثانيا الجزء  الخاص بالوزف :

كيكوف الذراع كفيفا ماسورة الوزف متضوة هبذا اعبلء اؼبكوف من ذراع معدين مثبت ُب مفضل ميلاف 
من إحدل طرفيو متضل باؼباسورة اػباصة بالوزف فبثبل ذلك الكفة األكٔب لوميلاف كمن طرففا اآلخر 

متضل باؼباسورة  10كاعبدير بالذكر أف اعبلء ،   9مثبت عويفا األثقاؿ كاليت سبثل الكفة الثانية لوميلاف 
 اػباصة باؼبيلاف .

 -ثالثا الجزء الخاص بالتفريغ :
اؼبقطع كمفتوحة من أسفل كلكنفا ملكدة ببوابة تفريغ كالبوابة  مريعةارة عن ماسورة الوزف كىو عب

عبارة عن بابُت يتم قفوفم كفتحفم من خبلؿ أسطوانة ىواإية يأخذ إشارة بعد فًتة زمنية من اؼبلء 
 ليفتح األبواب كيقـو بالتفريغ ٍب تقفل مرة أخرل .

 -دورة التشغيل :
لدكرة كىو امتبلء اؼباسورة فيأخذ األسطوانة إشارة فتقـو بفتح األبواب كتفريغ كتبدأ من كضع بدأ ا

 الشحنة ٍب تقفل البوابات .
عوى مفتاح هناية مشوار ليقطع  6من الوزنة يتحرؾ اعبلء %70تفتح بوابات التغذية كعند استقباؽبا 
 اإلشارة من البوابة كتقفل البوابة األكٔب .

لتقفل كمن ٍب  8كيقطع اؼبفتاح التقارىب فيعطى إشارة لوبوابة   2لذراع عند اكتماؿ الوزف يتحرؾ ا
 يتم التفريغ عند الدكرة الثانية .
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 احملسنات . إضافةيبُت األجلاء الداخوية لوحدة  36-2الشكل 

 
 -حيث أف :
 1 لوحة ربكم

 2 ؿبرؾ كفريب 
 3 قادكس اؼبواد اؼبضافة 

 4 بلطبريبة اػب
 5 ـبرط اؼبواد اؼبضافة 

 6 صندكؽ تركس لتخفيض السرعة

36-2الشكل   

1 
2 3 
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COMBINED GRINDING 

FLUTING MACHINE 

عادة وبدث تآكل لدرافيل سوندرات الدشات اؼبسننة فاألمر الذم يستوـل إعادة سن ىذه 
 اتاكينموديبلت ـبتوفة ؽبذه اؼببعرض  بعض الشركات اؼبضنعة مثل شركة أككـر الدرافيل كلقد قامت

يبُت ـبطط توضيحى ؼباكينة التجويخ اؼبتوفرة باألسواؽ عوما بأهنا تشبو غبد كبَت 37-2،كالشكل 
 . CNCماكينات

 -حيث أف :
 1 رأس التسنُت

 2 ركاإل لودرفيل
 3 الدرفيل اؼبطووب ذبويخو كسنو

 4 فرشة اؼباكينة 
 5 طاكلة اؼبشغولة

 6 تحرؾالغراب اؼب
 7 رأس األسناف 
 8 رأس التجويخ 

 9 لوحة التحكم الرقمية 

 

37-2الشكل   
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 -التجويخ: ألحد ماكيناتاؼبواصفات الفنية 4-2اعبدكؿ ك  
 4-2الجدوؿ 

 300mm-150 قطر الدرفيل
 1600mm-300 طوؿ الدرفيل

 20m سرعة القطع ُب الدقيقة
 20m سرعة القطع العكا ُب الدقيقة

 2400-10 لوركؿ flueرقم 
 %20-0 ميل اغبولكف 
 يسار -يبُت  اذباه اغبولكف

 500mm قطر بكرة التجويخ
 60mm عرض بكرة التجويخ

 2000rev/min سرعة عمود بكرة التجويخ
 kw 5.5 قدرة عمود بكرة التجويخ

 1.1kw القدرة البلزمة إلدارة الشغوة  أثناء التجويخ
 80rev/min-20 سرعة الشغوة أثناء عموية التجويخ 

يعرض صورة درفيوُت مسننة ًب سنفما عوى ىذه اؼباكينة عوى حامل خشيب 38-2كالشكل 
 .    ذلكػػػػػػػػػػل

 

38-2الشكل   
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 الباب الثالث

 قشه استقبال وتيظيف وخلط  القنح 
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 قسم استقباؿ وتنظيف وخلط القمح
 

 -: يويدمة ُب الطحن كىناؾ مضدرين لوقمح كما القمح ىو اؼبادة اػباـ الرإيسية اؼبستخ
ُب مضر كيتم حضاده ُب بداية شفر مايو من كل عاـ كتبوغ   إنتاجوكيتم  -القمح احملوى : -1

من كميات األقماح اؼبطحونة هبا كىناؾ  %35 حوإبكميات القمح احملوى الواردة لومطاحن دبضر 
قمح اؼبطحوف كذلك لتخفيض نسبة القمح من ال %40 إٔباحملوى ليضل  اإلنتاجؿباكالت زيادة 

 من القمح ُب اؼبستقبل القريب . ذاٌباكتفاء  إٔبكؿباكلة الوصوؿ  %75بدال من  %60 إٔباؼبستورد 
تقـو ىيئة السوع باستَتادىا سنويا من األسواؽ األجنبية  اليت األقماحاألقماح األجنبية كىى  -2

من  %75ية األقماح اؼبستوردة ُب السنوات األخَتة كتبوغ كم أكربية –كندية   –اسًتالية  –أمريكية 
األقماح اؼبطحونة كىذه الكميات يتم زبلينفا ُب الضوامع اؼبوجودة ُب اؼبطاحن بكميات تكفى 

صبا حيث يتم تفريغو مباشرة عوى النقرة أك  إماغيوفا عوى األقل عشرة أياـ كيرد القمح لومطاحن شلت
ثبلثوف  إٔب تفريغ كتضل السعة التخلينية لضوامع القمح اؼبعدنية معبأ ُب أجولة حيث يتم زبلينو غبُت

 ألف طن .

قسم االستقباؿ كالنظافة األكلية كىو خاص باستقباؿ القمح كتنظيفو نظافة أكلية  كىو  أكؿ قسم 
 ـالبلز كعادة يتم زبلين القمح  كالشوف اؼبواينمن أقساـ اؼبطحن كيتم فيو استقباؿ القمح اػباـ من 

ساعات فقط .كتضمم معدات ىذا القسم حبيث تليد قدرهتا  شباينلتشغيل اؼبطحن يوما كامبل خبلؿ 
ؽبذه  اإلنتاجيةأف الطاقة  أمحيث تضل قدرة ىذا القسم  %25-20عن قدرة اؼبطحن دبا يًتاكح مابُت 

 ساعة . 24طحن خبلؿ لوم اإلنتاجيةساعة تعادؿ الطاقة  18-16اؼبعدات خبلؿ 
ٍب زبلينو َب صوامع رأسية يتناسب عددىا كسعتفا مع الطاقة اإلنتاجية لومطحن كأنواع األقماح 

  .اؼبتوقع زبلينفا حبيث يبكن زبلين كل نوع من األقماح اليت يتم استقباؽبا ُب صومعة مستقوة
ساعات أك  شباينطاحن خبلؿ أف الطاقة التخلينية لقسم االستقباؿ  ُب اؼب إٔبككما سبق اإلشارة 

 لوطحن . كإعدادهأقل لتشغيل اؼبطحن يوما كامبل كتعترب عمويات تنظيف القمح 
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  -بياف بأىم أىداؼ عمليات استقباؿ وتنظيف األقماح المستقبلة في المطاحن : يليوفيما 
 – حرارةماية من الظركؼ اعبوية احمليطة )سرعة استقباؿ القمح داخل الضوامع باؼبطحن غب -1

 مثل الفئراف(  .من اإلصابات اغبشرية كالقوارض ) أمطار ( ككذلك غبماية القمح
 إمكانية عمل خوطات القمح بعد النظافة األكلية . -2
اغبضوؿ عوى منتجات طحن ذات نوعية فبتازة كمطابقة لومواصفات اؼبطووبة فوجود قويل  -3

تغَت من مواصفات  كبالتإبُب الدقيق زيادة نسبة الرماد  إٔبمن الشواإب مع اغببوب عند طحنو تؤدل 
 الدقيقة عن اؼبواصفات اؼبستفدفة .

تعرض اآلالت كاألجفلة لوتوف كخاصة الشواإب   كاليتاستبعاد الشواإب اؼبوجودة بالقمح  -4
 توف درافيل السوندرات أك حجارة الطواحُت . إٔبتؤدل  اليتاؼبعدنية كقطع اغبديد ك 

مثل بذكر حشاإش السابوناريا كاألجركستَتا يؤدل عدـ  استبعاد اغببوب الغريبة كالسامة -5
 . اآلدميفضوفا اغبضوؿ عوى دقيق غَت صاّب لبلستفبلؾ 

استبعاد الشواإب اؼبرتبطة حببة القمح مثل ذرات الرمل تعطى مظفر سيئ لودقيق ككذلك  -6
 اػببل الناتج .

 اؼبضرمكخاصة ال تفضل بسفولة من القمح  اليتاستبعاد  الشواإب كخباصة قطع الطُت  -7
سبنع اغبضوؿ عوى بعض النواتج مثل السميد الرتفاع نسبة الرماد ُب الدقيق كذبعوو غَت مطابق 

 لومواصفات التموينية .
اغبضوؿ عوى نواتج غَت  إٔبتؤدل   كاليتكاألرجوت  ماستبعاد حبوب القمح اؼبضابة بالتفح -8

 يق الناتج .فساد الدق إٔبؿبببة لومواطنُت ذات راإحة كريفة كما تؤدل 
لبلستغناء عن غسيل القمح كاالكتفاء بًتطيب  اغبديثةأسطح القمح  ُب اؼبطاحن  زبشُت -9

 القمح فقط .
 -: إلىويمكن تقسيم الشوائب الموجودة بالحبوب 

شواإب عضوية مثل قطع الدكبارة كالقضوة كالتنب كالركبة كـبوفات الدراس كبذكر اغببوب  - أ
وؿ الضويا كالووبيا كالًتما كالبسوة كبذكر فكاعبودار كالذرة ك  الشوفافاألخرل كالبقوليات مثل 

كالضدأ  بالتفحماغبشاإش مثل الدحريج كالضامو كاألجركستما كالسابوناريا كحبوب القمح اؼبضابة 
 كالثاليل الثعبانية .

 اغبضادكالرمل كالللط كقطع الطُت الناذبة عن  األتربة" مثل  معدنيةشواإب غَت عضوية "  - ب
 كقطع اللجاج كاؼبسامَت كالسوك اغبديد . يةالبداإ ةسكالدرا
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 -نظريات فصل  شوائب القمح :
  الغربوة لفضل الشواإب األكرب حجما مثل الدكبارة كقطع الركبو كالقضوة كاألصغر حجما

 مثل األتربة كذرات الرمل .
  ب فبا يسفل تقل ُب كثافتفا النوعية عن كثافة اغببو  اليتشفط اؽبواء لفضل الشواإب اػبفيفة

 ضبوفا بواسطة اؽبواء مثل التنب كاألتربة اػبفيفة كالغبار .
  تكوف أطوؿ أك أقضر من حبة القمح مثل الشوفاف  اليتاغببوب اؼبعدنية لفضل الشواإب

 كاعبودار .
  السطح الفاصل كذلك لفضل بعض بذكر اغببوب الغريبة كبذكر اغبشاإش  كاكبدارميل

 يج .اؼبستديرة مثل الضامة كالدحر 
  بُت اغببوب كالشواإب باستخداـ كسادة ىواإية  النوعيالفضل باستخداـ الفرؽ ُب الوزف

 لفضل حبيبات الطُت كقطع الللط .
 . فضل الشواإب اؼبعدنية مثل قطع اغبديد كالسوك كاؼبسامَت باؼبغناطيا 
 ديداف الثعبانية األتربة اؼبوتضقة حببة القمح باالحتكاؾ أك تفتيت اؼبضابة بالتفحم أك بال إزالة

 كتفتيت قطع الطُت .
 األتربة كاغبجارة كالرمل كزبويش اغببوب من الشواإب اؼبوتضقة هبا . إزالة 

 أقساـ االستقباؿ والنظافة األولية   فيالمكونات األساسية 
  WEIGH BRIDGEلومطحن كتسجيوو  الواردميلاف بسكوؿ لوزف القمح  -1

 INTAKE HOPPERعُت استقباؿ القمح  -2

 AUTOMATIC WEIGHERن يوماتيكى لوزف القمح قبل التخل أتف ميلا -3

 MAGNETمغناطيا لفضل الشواإب اؼبعدنية من القمح  -4

  SEPARATOR ASPIRATORمتضل بنظاـ شفط اؽبواء  ابتداإيغرباؿ  -5
 SCOURERغرباؿ سكينة ؼبعاموة أسطح اغببوب  -6
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    LOW PRESSURE FAN  مركحة بضغط منخفض لشفط األتربة -7

 CYCLONES& TRUNKSجميع الغبار ) سيكوونات كمواسَت لتجميع الغبار(ؾبموعة لت -8

 CONVEYORSكتاين  -9

  MEASURES & MIXERSأجفلة اػبوط كالقياس  -11

  STORAGE SILOSصوامع زبلين القمح الرأسية  -11
 SLIDE GATE ةينلالقإبوابات  -12

 مضادر اشتكبال الكنح 3-2-1

 -وى :ىناؾ عدة أنظمة الستقباؿ األقماح نذكر منفا ماي
 البحرية . اؼبوايناالستقباؿ من  -1
 االستقباؿ من السكك اغبديدية . -2
 االستقباؿ من الطرؽ الربية . -3

 البحرية  الموانياالستقباؿ من 
 -كتستخدـ فيفا  أحد النظامُت التالُت :

 .   (PENUMATIC )كحدات نقل ىواإية -1
 متنقوة  . سواقي -2
 كاتينة رأسية . -4

أنظمة لنقل القمح منن السفن فالشكل أ يستخدـ فيو ساقية متحركة يبُت ثبلثة  1-3كالشكل 
كالشكل ب يستخدـ فيفا بريبة متحركة كالشكل ج يستخدـ خط سحب  Lعوى شكل حرؼ

 نيوماتيكى متحرؾ .
 

 أ ب ج
 1-3الشكل 
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 االستقباؿ من السكك الحديدية
حيث توضع نقرة ربت مستول األرض حبيث يبكن استقباؿ القمح النازؿ من عربات السكك 

 ديدية اؼبلكدة بوابات تفريغ أسفل العربات .اغب
 االستقباؿ من جرارات النقل البرية 

 . ىيدركليكيبنظاـ قوب  ومالتإ كتكوف ىذه اعبرارات ملكدة بضندكؽ يبكن
 WEIGH BRIDGEميساٌ البصهول 3-2-2

لوزف  اؼبطاحن لوزف الكميات الواردة من القمح ككذلك ُبيعد ميلاف البسكوؿ من العناصر اؽبامة 
مكاف مناسب يسمح دبركر  ُبيكوف  أفالكمياف اػبارجة من اؼبطحن من الدقيق كاؼبخوفات كيراعى 

كقراءة اؼبيلاف كحساسية اؼبيلاف كىى أقل  اغبقيقيالسيارات كيراعى فيو دقة اؼبيلاف كىو الفرؽ بُت الوزف 
لوميلاف ىو أقضى ضبل يبكن  القضومقراءة ميلاف البسكوؿ أما اغبمولة  ُبكزف يبكن أف وبدث تغيَت 

 كزنو  .
البسكوؿ لوزف الشاحنات الربية أك عربات السكك اغبديدية  ككساإل النقل  ميلاف  كيستخدـ

 األخرل .

طن ) الشكل أ ( كصورة لعربة قمح  120خطط توضيحي ؼبيلاف بسكوؿ  يبُت 2-3كالشكل 
 . توزف عوى ميلاف البسكوؿ 

 -حيث أف :
 1 الشاحنة

 2 تةأرضية مسفو

 3 خبليا كزف
 4 أرضية ميلاف البسكوؿ

 
 -ويتكوف ميزاف البسكوؿ من :

 جفاز بياف الوزف كيوضع داخل غرفة مشغل ميلاف البسكوؿ . -1

إما مسطح معدين قد يضل كزهنا إٔب عشرة يستقبل اغبمل كىو  الذمالطبوية كىى اعبلء  -2
ذلك ؼبيلاف بسكوؿ ماإة طن أك أطناف أك مسطح من اػبرسانة قد يضل كزهنا إٔب ستوف طنا ك 

نقاط ارتكاز زبتوف ُب أبعادىا حسب ضبولة أك ست   أربعةترتكل عوى ك  ماإة كعشركف طنا 
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طن يستخدـ يبكن أف   120كربت كل نقطة إرتكاز توضع خوية كزف فمثبل بالنسبة ؼبيلاف اؼبيلاف
 يستخدـ ست خبليا سعة اػبوية طبسوف طنا .

 خوية الوزف . إٔبقل منفا اغبمل ؾبموعة من الركافع ينت -3
يبُت صورة خوية الوزف ) الشكل أ ( كـبطط توضيحي ػبوية الوزف  بُت أجلاإفا )  3-3كالشكل  

الشكل ب( كصورة لطابعة لطباعة قيمة كزف اغبمولة ) الشكل ج ( كجفاز الوزف ؼبيلاف البسكوؿ ) 
 الشكل د( .

 2-3الشكل 

1 

1 

2 2 

6 

3 3 
2 2 4 

3 

 أ

 ب
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 3-3الشكل 

 أ

  

 د ج

 ب
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 -حيث أف :
 1 ركيلة كركية ػبوية الوزف

 2 كيلة مؤقتة تستخدـ أثناء الًتكيب األكٔب ر 
 3 ىيكل الفرشة

 -وىناؾ عدة مالحظات عند تشغيل البسكوؿ : 
 هبب أال تليد ضبولة اؼبيلاف عن اغبدكد اؼبسموح هبا . -1
عمل اؼبيوؿ كذلك بألمطار من ا عمل صرؼ مناسب لوماء اؼبتجمع ُب أرضية اؼبيلافهبب  -2

لوماء ُب أسفل نقطة كيبكن استخداـ خطوط الضرؼ  ككضع مضخة سحب البئر ُباؼبناسب 
الضحي ُب ذلك إف أمكن ، ككذا يبكن التغوب عوى دخوؿ ماء األمطار داخل بئر اؼبيلاف بتثبيت 
سَت من اعبود عرضو ثبلثوف سنتيمًت عوى ؿبيط اؼبيلاف يثبت ُب اإلطار الثابت احمليط بالطبوية، عوما 

 ا الوزف باستخداـ مضخة غاطسة بضفة مستمرة .بأف ذبمع اؼباء قد وبدث توف ػببلي

 . مم 12-10يكوف مستول طبوية اؼبيلاف أعوى من مستول األرض حبوأب  -3

هبب تنظيف األتربة اؼبتجمعة حوؿ طبوية ميلاف البسكوؿ حىت الربدث احتكاكا مع  -4
 األرض فتغَت َب قراءة البسكوؿ .

 INTAKE HOPPERعني اشتكبال الكنح 3-2-3

 ُبع عيوف استقباؿ القمح تبع لكيفية تفريغ القمح فيفا فيمكن تفريغ القمح اؼبعبأ ىبتوف أنوا 
أجولة عوى العُت أك تفريغ القمح ساإبا من عوى سيارات نقل ثقيوة أك من عربات نقل حديدية 
كتكوف َب أحد جوانب اؼبطحن كيتناسب حجم العُت ) النقرة ( تناسب طرديا مع قدرة اؼبطحن 

تنخفض عن مستول سطح األرض دبا اليقل  أفعوى حسب كسيوة تغذيتفا كيشًتط كتضمم النقرة 
درجة مئوية حيث  35عن  األفقيعن مًت كنضف كتضمم جوانب العُت حبيث تليد زاكية اؼبيل عوى 

درجة كيغطى السطح   45-40كما يفضل أال تقل عن    41-28أف زاكية سكوف القمح تًتاكح مابُت 
ية تقـو حبجل اؼبواد الغريبة كبَتة اغبجم كىذه الشبكة تكوف عادة قادرة عوى ؽبا بشبكة حديد العووم

ربمل مركر السيارات احملموة بالقمح عويفا كيوضع فوقفا مظوة عووية ؼبنع تسرب اؼبياه عويفا كعادة 
 كمية القمح اؼبغذية لوقسم .  ُبـبرج النقرة بوابة لوتحكم  ُبيوجد 
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 -أ :أوال عين استقباؿ القمح المعب
أقرب مكاف لساقية رفع القمح لوضوامع كترتفع العُت عُت  ُبخارج مبٌت اؼبطحن  إنشاؤىاكيتم 

 سم لسفولة تفريغ األجولة فيفا كتضنع عادة من قمع من اػبرسانة 120سطح األرض عادة حبوأب 
كاتينة سحب القمح   إٔبمعدؿ تدفق القمح  ُبأك اغبديد يوجد أسففا بوابة يدكية لوتحكم  

 صوامع التخلين . إٔبكينتقل القمح منفا 
قمع العُت كيفضل تركيب بعض  إٔبكتغطى عادة العُت بشبكة معدنية ؼبنع سقوط األجولة 

ركيب مظوة ؼبنع سقوط األمطار تم تالقضباف اؼبغناطيسية ؼبنع مركر األجساـ اغبديدية مع القمح كما ي
 داخل العُت . إٔب

 -ثانيا عبن استقباؿ القمح صبا  :
أقرب مكاف لساقية االستقباؿ كتغطى بشبكة معدنية تتحمل  ُبمستول األرض  ُب إنشاؤىاكيتم 

   إليفامركر السيارات عويفا كتضنع العُت من اػبرسانة اؼبعلكلة ربت األرض ؼبنع تسرب اؼبياه اعبوفية 
ين يوضع كاتينة دبواد مانعة لوضدأ كأسفل اؼبستقبل اؼبعد اؼبطويكأسفوفا يوجد ـبركط من اغبديد 

العيار ) التدفق( كعادة تكوف الطاقة التشغيوية لقسم  ُبأك بريبة لنقل القمح من خبلؿ بوابة ربكم 
لومطحن فمثبل لو كانت الطاقة  اإلنتاجيةاالستقباؿ مساكية ػبما أك ست مرات من الطاقية 

طن / اليـو  750اؿ حوإب اليـو تكوف الطاقة التشغيوية لقسم االستقب ُبطن  150اإلنتاجية لومطحن 
 طن / اليـو . 900أك 

 يعرض ـبطط توضيحي يوضح كيفية صب ضبولة السيارات النقل ُب العُت . 4-3كالشكل 
 

 4-3الشكل 

3 

2 
1 

6 

5 
4 
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 -حيث أف :
 1 الشاحنة

 2 صندكؽ الشاحنة ُب كضع إمالة بنظاـ قوب ىيدركليكي
 3 نلكؿ القمح من الشاحنة

 4 شبكة نلكؿ القمح إٔب العُت
 5 ىوبر العُت

كاعبدير بالذكر أنو ُب بعض األحياف يستخدـ أكثر من عُت ُب اؼبطحن الواحد خضوصا ُب  
 5-3كالشكل اؼبطاحن اؼبلكدة خبط سكك حديدية ككذلك الضوامع ذات الطاقات اإلنتاجية العالية 

لشاحنة دبقطورة تنلؿ ضبولتفا بفتح األبواب اعبانبية ؽبا عوى عُت مطحن طاقتو    عرض صورة
 طن ُب اليـو . 150نتاجية اإل

 مراحل االستقباؿ و النظافة بالمطاحن 
 -: يوييبكن تقسيم مراحل النظافة باؼبطحن لثبلثة أقساـ كما 

 قسم االستقباؿ كالنظافة األكلية . -1

 5-3الشكل 
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 قسم التنظيف كالغسيل . -2
 . النفاإيقسم التنظيف  -3

 العوامل املؤثرة على ختسيً الكنح 3-3-1

 -: يويبياف بالعوامل اؼبؤثرة عوى زبلين القمح كما  وييفيما 
 الرطوبة النسبية لوقمح . -1
 درجة حرارة الضوامع . -2
 الضوامع . ُب الداخويالرطوبة النسبية لوطقا  -3
 النسبة اؼبئوية لوحبوب اؼبكسرة كاغببوب الغريبة كأنواع الشواإب . -4
 SOFTيف النشول القمح الضع ُبنوع القمح اؼبخلكف حيث يلداد معدؿ التنفا  -5

WHEAT  الضوب  القرينعن القمحHEAT WHEAT  . ربت نفا درجة اغبرارة كالرطوبة 
 اغبشرية كالفطرية لوحبوب . اإلصابةنسبة  -6

 %14كىذه الثبلث عوامل مرتبطة ببعضفا حيث أف زبلين القمح عوى نسبة رطوبة أكثر من 
هتا كتكوين خبار اؼباء فبا يسبب ارتفاع يؤدل لليادة معدؿ تنفا اغببوب فبا يؤدل لرفع درجة حرار 

نسبة الرطوبة اعبوية داخل اؼبخلف كيفيئ الظركؼ اؼبناسبة لتكاثر اغبشرات كالفطريات كالبكًتيا كَب 
 بإجراءدرجة رطوبتو كحرارتو  ُبىذه اغبالة هبب استمرار مراقبة القمح أثناء فًتة التخلين كالتحكم 

 ـبلف آخر . إٔبد أك نقل القمح اعبو البار  ُبالتفوية أك التقويب 
درجة كرطوبة نسبية  20 -15كدرجة حرارة من  %10أما التخلين القمح عوى نسبة رطوبة أقل من 

احتفاظ القمح خبواصو كعدـ توفو ألكرب فًتة زمنية فبكنة نظرا اللبفاض  إٔبفيؤدل  %5.5لوجو 
 معدؿ تنفا اغببوب .

ـبازف ؿبكمة الغوق ربت األرض حبيث تكوف  ُبالقمح  كقد أكن االستفادة هبذه اػباصية بتخلين
الفضوؿ اؼبختوفة نظرا  ُبمعلكلة من صبيع االذباىات ضد تسرب اؼباء كال تتأثر بتغَت درجة حرارة اعبو 

 لتواجدىا ربت مستول األرض .
 أم استخداـن بدكف يكتؤدل ىذه الطريقة لقتل اغبشرات اؼبتواجدة بالقمح منذ بداية فًتة التخل 

استفبلؾ  إٔبحيث يتم موئ اؼبخازف سباما لوحد من تواجد اؽبواء بداخوفا فبا يؤدل  كيمياإيةمبيدات  
األكسجُت نتيجة لتنفا اغببوب كالكاإنات اغبية اؼبتواجدة معفا فبا وبد من تكاثر اغبشرات 

 القمح . ُبكالفطريات كوبد من األضرار الناصبة عن كجودىا 
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التنفا ينتج عنفا تكسَت الكربوىيدرات اؼبوجودة سواء عن طريق كاعبدير بالذكر أف عموية 
فا ناغبشرات من الكربوىيدرات كينتج عن عموية الت وما تستفوكاغببوب نفسفا أك عن طريق 

 إٔب باإلضافةأكسيد الكربوف كخبار اؼباء  ثايناستفبلؾ لؤلكسجُت من اؽبواء اعبول كتضاعد غاز 
 رارة .صورة ح ُبتوليد جلء من الطاقة 

جراـ قمح 100أكسيد الكربوف نتيجة لعموية التنفا لكل  ثاينيبُت معدؿ خركج  1-3كاعبدكؿ 
 ـبلكف عند قيم ـبتوفة لورطوبة النسبية لوقمح خبلؿ يـو كامل .

 1-3الجدوؿ 

 النسبة اؼبئوية لرطوبة القمح

 ُبأكسيد الكربوف اػبارج باعبراـ  ثاينكزف 
 يـو كامل نتيجة لوتنفا

15C 25C 
8.7 - - 

10.7 - 0.2 
14 0.7 1.4 

15.2 1 2.2 
17.4 13.2 21.2 

كزف اغببوب اؼبخلنة خبلؿ شفرين نتيجة لليادة رطوبة القمح  ُبيبُت معدؿ الفقد  2-3كاعبدكؿ 
 اؼبخلف .

 2-3الجدوؿ 
 %18 %17 %16 %15 %14 النسبة اؼبئوية لرطوبة القمح

 %1.1 %1 %0.9 %0.8 %0.6 الوزف ُبالنسبة اؼبئوية لوفقد 

 صوامع الكنح وأىواعَا3-3-2

كىى صوامع معدنية أك خرسانية أك خشبية كيتناسب حجم الضوامع مع قدرة اؼبطحن تناسب 
 طبسة عشر يوما . ُب اإلنتاجيةلوضوامع تساكل طاقة اؼبطحن  اإلصباليةكعادة فاف السعة  طردم

 -: يويأنواع من صوامع القمح كما 
  TIMBER SILOSصوامع خشبية  -1

 METAL SILOSصوامع معدنية  -2

 CONCREATE SILOS إظبنتيةصوامع  -3

 -يعقد مقارنة بُت ىذه الضوامع : 3-3كاعبدكؿ 
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 3-3الجدوؿ 
 إسمنتيةصوامع  صوامع معدنية صوامع خشبية

 اإلنشاءرخش  تكوفة  -1
 إنشاإفاكلكن ىناؾ قيود عند 

من  عدـ القدرة عوى استغبلؿ 
  الضوامع . الفراغات البينية بُت

تكوفة إنشاء متوسطة -1
كربتاج لضيانة مستمرة كىناؾ 

من  عدـ  إنشاإفاقيود عند 
القدرة عوى استغبلؿ الفراغات 

البينية بُت الضوامع كما ىو 
 .اإلظبنتيةالضوامع  ُب اغبإب

مع  اإلنشاءارتفاع تكوفة  -1
استغبلؿ فبتاز لوفراغات اؼبتاحة 

شكل  أمبُت الضوامع فتأخذ 
التشكيل مع رخش  عند

 تكوفتفا .

عازلة حرارية فتحفظ  -2
 القمح حبالة عالية 

جيدة التوصيل لوحرارة من  -3
 لوداخل . لخاالد

عازلة حرارية فتحفظ  -2
 القمح حبالة عالية 

ثف خبار ماء عوى اال يتك-3
 األسطح الداخوية ؽبا .

وبدث تكثف لبخار اؼباء  -3
 عوى أسطحفا الداخوية .

خبار ماء عوى  فثال يتكا-3
 األسطح الداخوية ؽبا .

 الداخويخشونة السطح  -4
فبا يسفل انتشار اغبشرات 

 كالطفيبلت هبا .

فبا  الداخوينعومة السطح  -4
يضعب تكاثر اغبشرات 

 كالطفيبلت هبا .

فبا  الداخوينعومة السطح  -4
يضعب تكاثر اغبشرات 

 كالطفيبلت هبا .
 مقاكمتفا لبلشتعاؿ -5 ا لبلشتعاؿمقاكمتف -5 يبكن اشتعاؽبا . -5
 يسفل تبخَتىا كهتويتفا . -6 يسفل تبخَتىا كهتويتفا . -6 صعب تبخَتىا كهتويتفا .-6
 ال وبدث هبا انبعاجات . -7 ال وبدث هبا انبعاجات . -7 وبدث هبا انبعاجات   .-7
 عمرىا طويل -8 عمرىا طويل . -8 عمرىا قضَت . -8
 يسفل صيانتفا . -9 يسفل صيانتفا . -9 صعوبة صيانتفا . -9
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 طن . 500يعرض صومعة معدنة لتخلين القمح اػباـ سعة الواحدة 6-3كالشكل 
 

  حصاب الصعة التدسييية للضوامع3-3-3

 -تأخذ الضوامع أشكاؿ ـبتوفة عوى سبيل اؼبثاؿ :    
يأخذ القمح أك نواتج ك ، منشور ثبلثي ماإل  –منشور ثبلثي قاإم  -متوازم مستطيبلت -اسطوانة

 يبُت مباذج ـبتوفة ؽبذه األشكاؿ . 7-3طحنو داخل ىذه الضوامع أشكاال ـبتوفة  كالشكل 
 -حيث أف :

 أ  ثبلثيمنشور 
 ب  رباعيمنشور 
 ت سداسيمنشور 
 ث  شباينمنشور 

 ج أسطوانة 
 ح ـبركط 

 6-3الشكل 
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 خ رباعيىـر 
 

 لوضوامع . وفة أحجاـ األشكاؿ اؼبخت يعطى معادالت  4-3كاعبدكؿ  

ثتبأ

ج
ح

خ

 7-3الشكل 
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 4-3الجدوؿ 

 -حيث أف :
 L الطوؿ أك طوؿ الضوع

 W العرض
 R نضف القطر  
 H االرتفاع 

 A1 القاعدة األكٔب

 A2 قاعدة الثانية

 B ارتفاع شبو اؼبنحرؼ أك اؼبثوث 

  22/7النسبة التقريبية كتساكل 
 ـبركطية .صومعة بينية من جدراف أربع صوامع  تشكيليبُت كيفية  8-3كالشكل 

 الحجم الشكل
  االرتفاع ×مساحة القاعدة   األسطوانة ك اؼبتوازم اؼبستطيبلت كاؼبنشور الثبلثي

  االرتفاع× مساحة القاعدة x  1/3 حجم اؼبخركط أك اؽبـر 
R الداإرة

2 


 
A= 

A=L اؼبربع
2 

 A= W×L اؼبستطيل
 A= ½ × A×B   اؼبثوث
A=4.828×L اؼبثمن

2 

 B× ( A1+A2)/2 اؼبنحرؼشبو 

A=2.598×L اؼبسدس
2 

H(2R حجم الضوامع البينية
2
-R

2
) 
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 حجم ىذه 
 الضومعة البينية

R 

 8-3الشكل 

 درجة حرارة الكنح املدسوٌ يفالتحهه 3-3-4

 ترفع من درجة حرارة القمح اؼبخلكف :_ اليت األسباب يويفيما 
 اغبشرية . اإلصابةانتشار  -1
 ارتفاع نسبة رطوبة القمح كمن ٍب يلداد معدؿ التنفا . -2
 التخلين . ُبوامع اؼبعدنية استخداـ الض -3

كيتم قياس اغبرارة عن طريق كاببلت استشعار لوحرارة بكل كابل عدد من الًتموستاتات عوى 
مسافات منتظمة كيتم توصيل الكاببلت بووحة تشغيل الضوامع حيث تعطى بياف لدرجة اغبرارة عند  

عدؿ موحوظ تتم عموية التفوية الضومعة .، كَب حالة ارتفاع درجة حرارة القمح دب ُبكل نقطة قياس 
مع  ألخرلبنقل القمح من خوية  أكالضومعة  أسفلػبفض درجة حرارة القمح بتشغيل مراحل هتوية 

تكوف درجة حرارة اعبو  أفعموية التفوية  إجراءكيبلحظ عند  األكليةالنظافة  أجفلةسبريره عوى 
 . اأيضمنخفضة  اػبارجيمنخفضة ككذلك الرطوبة النسبية لوفواء 

كاعبدير بالذكر انو يستخدـ عادة جفازين استشعار ؼبستول القمح أحدنبا لبلستشعار باؼبستول  
 أسفل ُبلبلستشعار باؼبستول األدىن بالضومعة كيكوف  كالثاينالضومعة  أعوىلوقمح كيثبت  العووم

 الضومعة .
 

باؼبطحن لثبلثة أقساـ كما يبكن تقسيم مراحل النظافة 
 -: يوي

 قسم االستقباؿ كالنظافة األكلية . -1
 قسم التنظيف كالغسيل .-2
 . النفاإيقسم التنظيف -3

 تيظيف الكنح  3-4-1

عادة يتم تنظيف القمح من العوالق اؼبوجودة بو قبل 
عموية الطحن حىت يكوف نظيفا كمن ٍب يبكن  ُبالبدء 
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توفة من العوالق تكوف مع شواإب ـبتخراج  كاعبدير بالذكر أف ىناؾ ربقيق كرب معدؿ من ًن االس
 -القمح مثل :

 حبوب غريبة مثل الذرة كالشعَت كالشوفاف . -1
 بذكر اغبشاش السامة كالثـو كالبسوة كالفوؿ الضويا . -2
 مواد غَت عضوية مثل الرمل كالللط كاألتربة ككسر اللجاج . -3
 القطع اؼبعدنية .مواد معدنية مثل اؼبسامَت كالضواميل ك  -4
 مواد عضوية مثل القش كاػبيوط كقشر اغببة .  -5

 -: التإب بإتباعكيبكن زيادة كفاءة أجفلة نظافة القمح 
 كفاءة اعبفاز من الناحية الفنية . -1
تقويل نسب الفاقد من القمح أثناء معاموتو بكل جفاز مثل تقويل نسبة تكسَت اغببوب أك  -2

 ضولة .تسرب بعض اغببوب مع الشواإب اؼبف
 هبب إحكاـ أجفلة النظافة ؼبنع تسرب األتربة إٕب جو اؼبطحن كإحداث تووث لومطحن  -3
 بساطة تضميم أجفلة تنظيف اؼبطحن لسفولة إجراء الضيانات البلزمة . -4

 كاعبدير بالذكر أف نظرية عمل أجفلة التنظيف تبٌت عوى خواص مكونات القمح اػباـ من حيث
 -مايوى :

 اغبجم كالسمك-1 
 وؿ .الط -1
 سرعة التعوًن . -2
 الوزف النوعي . -3
 الشكل . -4
 اػبواص اؼبغناطيسية . -5
 اػبواص الضدمية . -6

 ينب أنواع أجفلة النظافة اؼبختوفة كأساس  عمل كبل منفا . 5-3كاعبدكؿ 
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 5-3الجدوؿ 

 اعبفاز

واء 
ة اؽب

اكم
مق

 

جم
اغب

 

طوؿ
ال

كل 
الش

عي 
النو

زف 
الو

 

سية
اطي

اؼبغن
ؼباء 

ف با
ذكبا

ال
 

كاؾ
الحت

ا
 

ادـ
تض

ال
 

     ×    × شفاط اؽبواء
        × × اىتلازمغرباؿ 
      × × ×  اسطواينغرباؿ 
      × × ×  اسطواينتريَت 

      × × ×  قرصيفاصل 
       × ×  اسطوانة تدريج

     × ×    حولكينفاصل 
     ×    × فاصل الللط 

     ×    × الفاصل باعباذبية األرضية
   ×  ×     الغساالت

    ×      اؼبغنطيسات
 × ×       × غرباؿ السكينة 

 × ×       × فرش القمح
 × ×       × األنتوليًت

 حديث  قصه االشتكبال والتيظيف واخللط ملطح3-4-2ً

يعرض مبوذج لقسم  11-3كالشكل  يعرض مبوذج لقسم االستقباؿ كالتنظيف 9-3الشكل 
 . طن يـو 100ة ؼبطحن إيطإب طاقتو اإلنتاجي اػبوط 

 -حيث أف :
 1 طن  300سعتفا صومعة قمح رإيسية  معدنية 
 2 طن  300سعتفا صومعة قمح رإيسية  معدنية 
 3 طن  300سعتفا صومعة قمح رإيسية  معدنية 

 4 صومعة خوط القمح
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 5 صومعة خوط القمح
 6 صومعة خوط القمح
 7 صومعة خوط القمح
 A1-A2 كحدات شفط غبار

 AL1 كويل(إ)  اإيىو ؿببا 
 AL2  ىواإيؿببا 

 CC1 كاتينة أسفل العُت مباشرة
 CC2 كاتينة مناكلة

 CC3 كاتينة ربميل صوامع اػبوط
 CC4 كاتينة ربميل صوامع  زبلين القمح الرإيسية اؼبعدنية

 CC4 كاتينة رإيسية لنقل القمح من السواقي إٕب الضوامع اؼبعدنية 
 CC5 إٕب السواقي كاتينة رإيسية لنقل القمح

 D1,D2 صماـ توزيع 
 DS1 )الدرال إستونر ( فاصل زلط

 E1-E2 ) نواقل رأسية( قمح  سواقي
 E3 ساقة صوامع اػبوط

 FN1 النظافة لقسم االستقباؿ  مركحة
 FN2 نظافة قسم اػبوط  مركحة

 G1-G6  إنلالقية اتبواب
 GS1 الذرة ) اغببوب األخرل (فاصل 

 HL1 1 اؼبعدنية لوضومعة مالعوو اؼبستول 
 HL2 2 اؼبعدنية لوضومعة العووماؼبستول 
 HL3 3 اؼبعدنية لوضومعة العووماؼبستول 
 HL4 4 اػبوط لضومعة العووماؼبستول 
 HL5 5 اػبوط لضومعة العووماؼبستول 
 HL6 6 اػبوط لضومعة العووماؼبستول 
 HL7 7 اػبوط لضومعة العووماؼبستول 
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 HL100 اؼبيلافؽبوبر  ومالعواؼبستول 
 IHS1  غرباؿ سكينة أفقي

 LL1 1 اؼبعدنية اؼبستول السفوى لوضومعة
 LL2    2 اؼبعدنية اؼبستول السفوى لوضومعة
 LL3 3 اؼبعدنية اؼبستول السفوى لوضومعة
 LL4 4 اػبوط اؼبستول السفوى لضومعة
 LL5 5 اػبوط اؼبستول السفوى لضومعة

 LL6 6 اػبوط معةاؼبستول السفوى لضو 
 LL7 7 اػبوط اؼبستول السفوى لضومعة

 PS1 االبتداإي الغرباؿ 
 SC1 بريبة تفريغ الضومعة األكٔب

 SC2 بريبة تفريغ الضومعة الثانية

 SC3 بريبة تفريغ الضومعة الثالثة

 SC4  4,5,6,7الضوامعبريبة خوط أقماح 
 E3  SC5الناقل الرأسي كنقوفا إٔب    4,5,6,7 الضوامعبريبة خوط أقماح 

 T1 ) الًتيَت ( كحدة تدريج األقماح

 VM1 4 لوضومعة  حجميتدفق  قياس
 VM2 5لوضومعة  حجميتدفق  قياس
 VM3 5لوضومعة  حجميتدفق  قياس
 VM4 7لوضومعة  حجميتدفق  قياس

 W1 ميلاف القمح اعباؼ
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D1 

RPS1 

E1 E2 

G6 

HL2 

SC2 CC1 

CC2 

LL2 

G4 

CC5 

2 

CC4 

HL1 

SC1 
LL1 

G3 

1 

G1 

 9-3الشكل 

HL3 

SC3 
LL3 

G5 

3 

G2  

AL1 

FN1 

D2 

سحب الغبار من معدات

االستقبال المختلفة

الى المدشة

AL1

هواء الطرد للمروحة إلى الهواء

الجوي عبر فلتر

FN1
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 10-3الشكل 

HL7 

  

سحب الغبار من معدات قسم

الخلط والتنظٌف المختلفة

FN2

الى المدشة

هواء الطرد للمروحة إلى

الهواء الجوي عبر فلتر

AL2
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ف تكوف معدة بقسم ػبوط أربعة أ
ألقماح كعموية خوط أنواع ـبتوفة من ا

األقماح قبل الطحن تعطى نتاإج أفضل 
من اػبوط بعد الطحن كتتم عموية اػبوط 
حسب اختبلؼ اؼبواصفات اػباصة 

من حيث الوزف  لؤلقماحلؤلنواع اؼبختوفة 
النوعي ، النسبة اؼبئوية لوربكتُت ، كالقرنية 
، كالرطوبة النسبية كاإلصابة اغبشرية إف 

اغبضوؿ عوى كذلك من أجل  كجدت ،
 .اؼبميلات 

كاعبدير بالذكر أف ـبرج صوامع اػبوط يكوف عبارة عن ؾبموعة مواسَت بينفم أىرامات ؼبنع تبقى 
أم قمح ُب الضومعة عند التضفية كالتأكد من أف القمح الذم يوضع أكال ىو الذم ىبرج أكال 

 يبُت شكل ـبرج ىذه الضوامع . 11-3كالشكل 

 يتم فضل الشواإب عن حبوب القمح معتمدا عوى أحد اػبضاإش التالية :_
 اغبجم .-1
 الوزف النوعي .-2
 اؼبواصفات الطبيعية كالًتكيبية. -3
 الشكل  . أماؼبظفر -4
 مقاكمة اؽبواء كاالحتكاؾ -5

 SIZE SEPARATIONالفضل باحلجه  3-5-1

ة حيث يستخدـ شراإح شبكية من الضاج أك اؽبلاز  أك  ذلك الغرابيل األسطوانية ُبكيستخدـ 
أك النايووف لفضل الشواإب اػبفيفة كالقشور العالقة بالقمح من حبوب القمح كتلكد  اؼبعدينالسوك 

 هنايتفا لفش األتربة كالشواإب اػبفيفة من القمح  . ُبالغرابيل عادة خبط شفط ىواء  هىذ
 كالغرابيل اؽبلازة .  األسطوانيةابيل تعمل دببدأ الفضل باغبجم الغر  اليتكأىم اؼبعدات 

 11-3الشكل 
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الغرابيل األسطوانية أوال 
CYLINDRICAL SEPARATOR 
كيستخدـ ىذا الغرباؿ كغرباؿ ابتداإي 

دكار  ُب قسم االستقباؿ القمح كزبلينو 
بالضوامع اؼبعدنية أك صوامع اػبوط اػبرسانية 
كيقـو بفضل الورؽ كاغبجارة الكبَتة اغبجم 

تستخدـ لفضل  كىىكقطع األخشاب 
الشواإب كبَتة اغبجم مثل القش كاػبيوط 

يعرض صورة ىلاز  12-3كالورؽ كالشكل 
 SIFTERINDIAمن إنتاج شركة  أسطواين

FLOUR MILLS  . 
 

  .الدكار  اؼببدإيغرباؿ التنظيف  ُبيعرض قطاع ف 13-3الشكل أما 
 -حيث أف :

 1 بضندكؽ تركس إدارةؿبرؾ 
 2  اإلدارةعمود 

 3 من الضاج اؼبخـر بثوب خشنة  اسطوانة 
 4 اسطوانة من الضاج اؼبخـر بثوب ناعمة  

 5 ـبرج اؽبواء العادـ ملكدة ببوابة لوتحكم َب معدؿ شفط اؽبواء 
 6 دخوؿ اؼبنتج اؼبطووب غربوتو

 7 لتلحوق اؼبنتج ذالقة
 8  اؼبعديناؽبيكل 

 9 ـبرج اؼبنتج الناعم 
 10 ـبرج اؼبنتج اػبشن

 

 12-3الشكل 
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 -ة التشغيل :نظري
لينلؿ اغببوب  3ذات الثقوب الناعمة  األسطوانة ُبيتدحرج اؼبنتج  6عند دخوؿ اؼبنتج من الفتحة 

ذات الثقوب اػبشنة لينلؿ اؼبنتج اػبشن كيتم  4الناعمة ٍب بعد ذلك يتدحرج اؼبنتج َب األسطوانة 
 . 5خبط الشفط  ةخفيفخيوط أك قش أك أجساـ  أمسحب 

 GRAIN SEPARATOR ة ) فاصالت الذرة والحبوب  ( الهزاز الغرابيل  ثانيا 

اىتلازية  إٔببتحويل حركة احملرؾ الدكرانية  ـيقو  ميكانيكيىذه الغرابيل بنظاـ  يتم إدارةكعادة 
لفة /الدقيقة كيوجد  300مويمًت كذلك بدكراف احملرؾ بسرعة   6 إٔبكتضل مقدار اغبركة االىتلازية 

هنايتفا لفش األتربة كالشواإب اػبفيفة من القمح  كعادة  ُبة خط شفط ىواء عادة َب الغرابيل اؽبلاز 
لفضل الشواإب  األفقيدرجة  عوى  18سبيل بلاكية  العووميتكوف الغرباؿ االىتلازم من شروبتُت 

لفضل كسر القمح كبذكر اغبشاإش السامة  األفقيدرجة عوى  8الكبَتة اغبجم كالسفوية  سبيل بلاكية 
ناعم كعادة فاف كسر القمح اؼبار عوى الشروبة السفوية يتم شفطو من خبلؿ خط الشفط كالرمل ال

 -ربقق الشركط التالية : ينبغيلوغرباؿ كلوحضوؿ عوى أداء جيد لوغرابيل االىتلازية 
 عدـ ذباكز اغبمل اؼبقرر لوغرباؿ . -1
ول من كفاءة القمح فليادة ىذه الشواإب بنسبة كبَتة يق ُبكجود الشواإب بنسب معقولة   -2

 . االىتلازمالغرباؿ 
 البفاض نسبة رطوبة القمح فليادة رطوبة القمح يقول من كفاءة اعبفاز . -3

 13-3الشكل 

910

5

3

8

4

6

7

2
1
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ؽبا عن  االىتلازمدرجة كعدـ البفاض سرعة احملرؾ  18-8عدـ ذباكز زكايا ميل الشراإح عن  -4
 لفة / الدقيقة . 300
 فعالة من الشراإح .تنظيف مستمر كفعاؿ  لثقوب الشراإح من أجل زيادة اؼبساحة ال -5
 ينضح باستخداـ شراإح سوكية لوسطح السفوى . -6
حالة اغبركة  ُبالضاج لوشراإح عوى شكل عُت كتكوت  ألواحيفضل أف تكوف ثقوب  -7

 حالة اغبركة الًتددية . ُبالرحوية كتكوف عوى شكل مشقبية 
الشواإب  فضل ُبينضح بانتظاـ توزيع القمح عوى شراإح الغرباؿ لليادة كفاءة الغرباؿ  -8

 باغبجم أك بالشفط.

يبُت طرؽ اغبضوؿ عوى اغبركة االىتلازية لوغرابيل فالشكل أ يبُت طريقة اغبضوؿ  14-3كالشكل 
عوى حركة اىتلازية باستخداـ ؿبرؾ كفريب يتم نقل حركتو أب جسم اؽبلاز باستخداـ طارة المركلية 

ؿبرؾ اىتلازم  مثبت مباشرة َب جسم  كالشكل ب يبُت طريقة اغبضوؿ عوى حركة اىتلازية باستخداـ
عوما بأف الغرباؿ إما يتحرؾ حركة اىتلازية بواسطة ؿبركات اىتلازية أك ؾبموعة نقل حركة ال  اؽبلاز

 مركلم لتحويل اغبركة الدكرانية أب حركة رحوية اىتلازية  .

 -محتويات الشكل :  
 1 سطح ثابت 

 2 كساإل تعويق مرنة 

 3 اؽبلاز

 مثبت عوى عمود طارة غَت مركلية لتحويل حركتو الدكرانية غبركة اىتلازية ؿبرؾ كفريب
 عبسم اؽبلاز ) الشكل أ ( 

4 

 4 ؿبرؾ اىتلازم لوحضوؿ عوى حركة اىتلازية لوغرباؿ ) الشكل ب ( 

 5 اذباه حركة الغرباؿ 
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أ (  ، كنظرية عمل  يبُت نظرية عمل الغرابيل اؽبلازة اؼبلكدة بثبلث شراإح ) الشكل 15-3كالشكل  
 الغرابيل اؼبلكدة بأربعة شراإح ) الشكل ب (  . 

 -حيث أف :

 1 دخوؿ اػبويط 1 دخوؿ اػبويط

 2 مم12-10صاج ـبـر عُت كتكوت قاس  2 مم102-12صاج ـبـر عُت كتكوت قاس

 3 مم4صاج ـبـر عُت كتكوت قاس  3 مم5-6صاج ـبـر عُت كتكوت قاس 

 4 مم5-6صاج ـبـر عُت كتكوت قاس  4 مم3-مم1.5صاج ـبـر عُت كتكوت قاس 

 5 مم3-مم1.5صاج ـبـر عُت كتكوت قاس  5 ـبرج الشواإب الكبَتة 

 6 ـبرج الشواإب الكبَتة جدا  6 ـبرج الشواإب الضغَتة 

 7 ـبرج الشواإب الضغَتة  7 ـبرج القمح 

 8 ـبرج اغببوب الضغَتة  8 ـبرج الشواإب اؼبتوسطة 

 9 ـبرج اغببوب الكبَتة  9 لغبار أب خط شفط ا

 10 أب خط شفط الغبار   

 

 

أ

1

2 2
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4

5

1
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ب

 14-3الشكل 
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كعادة فاف اؼبطاحن تستخدـ إما نظاـ الثبلث شراإح أك نظاـ األربع شراإح لفضل اغببوب الضغَتة 
كىذا  %80-70كاغببوب الكبَتة كاليت تًتاكح نسبتفا أب  %30-20اغبجم الىت تًتاكح نسبتفا  حوإب 

َب عمويات التنقية َب الًتيَت بعد ذلك إال أف  ىذه الغرابيل بدأت تقل بعد استخداـ  يفيد  عادة
 أجفلة الفضل بالوزف النوعي ففي أدؽ كتقـو بتضنيف اغببوب بدقة أعوى 

 SIFTERINDIA FLOURشركة  إنتاجمن  اىتلازميعرض صورة لغرباؿ  16-3كالشكل 

MILLS  . 
ثبلث  رباؿ اىتلازم .بأربعة شراإح عوى مستويُت كلو جفاز غيبُت نظرية عمل  17-3كالشكل 

 ـبارج .
 -حيث أف :

 1 دخوؿ اؼبنتج
 2 الشروبة العووية األكٔب 
 3 الشروبة العووية الثانية 

كاألجساـ  خركج األجساـ األكرب من القمح مثل الذرة كفوؿ الضويا كاغبجارة كالقش
    اغبديدية

4 

 5 الشروبة العووية الثالثة 
 6 لشروبة العووية الرابعةا

 7 خركج القمح  كالضخور الضغَتة كحبوب الشوفاف كالشعَت

 16-3الشكل 
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خركج األجساـ الضغَتة مثل الرماؿ كالطُت كاؼبسحوؽ كالشواإب الناعمة كاغببوب اؼبكسرة 
 كالفارغة 

8 

 9 ـبرج الغبار اؼبشفوط

 10 ؿبرؾ كفريب 

 11 عناصر تثبيت مرنة

 12 ؿبرؾ اىتلازم

 
) غرباؿ النظافة ثا فاصل الحبوب الدوارثال 

ROTARY GRAIN األولى ( 

SEPARATOR 

خطوط اؼبطاحن اغبديثة  ُبكتستخدـ 
، اْب  …لفضل حبوب الذرة كالفوؿ كالشعَت 

كىى ال زبتوف عن الغرابيل االىتلازية َب نظرية 
العمل غَت أف غرابيوفا تتحرؾ حركة رحوية 

انية غبركة باستخداـ مبدأ ربويل اغبركة الدكر 
يبُت كيفية اغبضوؿ  18-3رحوية كالشكل 

 عوى اغبركة الرحوية َب الغرابيل .
 -حيث أف :

 1 سطح ثابت 

 2 كسيل تعويق مرنة 

 3 جسم الغرباؿ

 4 ؿبور الدكراف

 5 احملرؾ الكفريب

 

 17-3الشكل 
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يعرض صورة لفاصل  19-3الشكل ك 
شركة  إنتاجحبوب دكار من 

SIFTERINDIA FLOUR 

MILLS  الفاصل مدخل  كؽبذا
لوحبوب قبل تنظيففا كـبرج لوحبوب 
بعد تنظيففا كـبرج لومخوفات الناعمة 
كآخر لومخوفات اػبشنة كـبرج لوفواء 

 الفاإض .

يبُت ـبطط  21-3كالشكل 
 توضيحي يبُت فكرة عمل اعبفاز .

 -حيث أف :
 9 ثقل معاكا 1 أب خط الشفط 

 10 عمود نقل اغبركة  2 دخوؿ القمح

 11 ـبرج القمح 3 ثقبة شروبة م

 12 ركاإل ؽبا كصبلت مرنة 4 ـبرج الللط

 13 ـبرج النواعم  5 شروبة مثقبة 

 14 شروبة  6 ؿبرؾ 

 19-3الشكل 
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 15 شروبة  7 طارة 

   8 طارة 

 
تقـو بغربوة  15.3فاعبفاز وبتول عوى أربع شراإح غربالية شروبتُت عوويتُت َب مستول كاحد ماإوة 

ستبعاد اغببوب الكبَتة كالسماح حببوب القمح باؼبركر ٍب يبر القمح عوى القمح غربوة ابتداإية ال
 تقـو باستبعاد اغببوب الضغَتة ككسر القمح كليخرج  14.5شروبتُت سفويتُت َب مستول كاحد ماإوة 

10

1 2

4

11

13
12

3

15

14
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6

8

9

7

 20-3الشكل 
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كىبرج اغببوب الكبَتة من اؼبخرج  11كىبرج اغببوب الضغَتة من اؼبخرج  4القمح الضحيح من اؼبخرج 
كاعبدير  1التخوش من الغبار اؼبوجود َب القمح من ـبرج اؽبواء العادـ اؼبتضل بقناة الشفط  كيتم 13

 أب حركة رحوية بواسطة حدافة مثبت عويفا ثقل ال 6بالذكر أنو يتم ربويل اغبركة الدكرانية لومحرؾ 

 مركلم . 
 .SPECIFIC GRAVITY اليوعيالفضل باختالف الوزٌ 3-5-2

يبكن فضوفا باستخداـ الغرابيل  اغبجم كالشكل ال ُبتشابو مع القمح خبضوص الشواإب اؼب 
كما  ىو اغباؿ لفضل   النوعياالىتلازية كلكن يتم فضل الشواإب باستخداـ فكرة اختبلؼ الوزف 

الللط كاغبضى كحبيبات الطُت ككسر اللجاج كأىم األجفلة اؼبستخدمة لفضل ىذه الشواإب ىو 
اؼبطاحن اغبديثة بدال من  ُبد استخدـ فاصل الللط كلق DRY STONNERفاصل الللط 

 ُبلوحضوؿ عوى اؼبياه كنفقات ترشيحفا بعد استخدامفا  البلزمةالغساالت كذلك لتوفَت النفقات 
 كتكاليف صيانة ىذه الغساالت لومحافظة عوى نظافة اؼبطحن . الغسيل

راد تنظيفو كينضح حالة ارتفاع نسبة رطوبة القمح اؼب ُبكينضح باستخداـ فاصل الللط 
 باستخدامفا بعد الغرابيل االىتلازية .

 . DRY STONNERفاصل الزلط  أوال
كيستخدـ ىذا اعبفاز لفضل الللط كالشواإب الثقيوة من القمح حيث أف ىذا اعبفاز بدؿ عن 
 جفاز التعوًن الذم كاف يستخدـ قديبا كالذم كاف يستخدـ اؼباء َب تعوًن القمح كيضبح القمح معوقا

َب اؼبنتضف كيتم دفعو بواسطة بريبة أب اؼبخرج كالشواإب الثقيوة كانت تًتسب َب القاع كيتم 
استخراجفا كالرتفاع تكوفة  ىذه اؼبياه ًب ابتكار فاصل الللط  ، كيبٌت نظرية عموو عوى تعوًن القمح 

ا تبقى بواسطة تيار ىواء من أسفل الشروبة بضغط يسمح برفع اغببوب عن سطح الغرباؿ بينم
األجساـ األكثر كزنا مبلمسة لسطح الشروبة كاليت تنتقل بواسطة اغبركة أب أعوى كصوال ؼبخرج الللط 
بينما تعمل اؼبخدة اؽبواإية عوى تعوًن القمح كاؼبواد اػبفيفة حيث تتجو إٔب أسفل بفعل اعباذبية 

 األرضية كمل الشروبة أب فتحات اػبركج لومنتجات .
يتحرؾ حركة ترددية كيكوف  األفقيمن شروبة شبكية ماإوة عوى اؼبستول  يتكوف فاصل الللطك 

 ، تسمح بالتوزيع اؼبنتظم لوقمح عوى ىذه الشراإح  اليتناحية الطوؿ  بالطريقة  ُبميل الشروبة 
يقـو برفع حبوب القمح أعوى الشبكة كهبب أف يكوف كمية ىواء خط  ىواإيكيوجد خط شفط 

كعند كجود فقاعات ىواإية ففذا يعٌت زيادة كمية اؽبواء ، بينما تبقى  الشفط كافية غبمل النواتج
تتحرؾ ألعوى نقطة عوى الشروبة بفعل اغبركة  كاليتالوزف عوى شروبة اعبفاز  ُبالشواإب األثقل 
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الًتددية حيث يتم التخوش منفا بينما تظل حبوب القمح كالشواإب اػبفيفة عاإمة فوؽ الشروبة 
حية ـبرج اؼبنتجات .كاعبدير بالذكر أف جفاز فاصل الللط يكوف ؿبكم القفل سباما أسفل نا إٔب وفتتج

 يبوئتسرب لوفواء من فتحات القمح كالللط ، كينضح  إحداثمطاطية ؼبنو  أكماــبارجو  ُبكيوجد 
كفاءة اعبفاز تلداد   إٔب اإلشارةفتحة تغذية فاصل الللط بالقمح ؼبنع تسرب اؽبواء من اعبفاز كذبدر 

احملافظة اؼبستمرة عوى نظافة شراإح  ينبغيلوقمح كالشواإب  .كما  النوعيليادة الفرؽ بُت الوزف ب
 . SICOMشركة  إنتاجيبُت صورة لفاصل زلط من  21-3الغربوة لليادة كفاءة اعبفاز . كالشكل 

 

 

 -حيث أف :
 9 اؼبعديناؽبيكل  1 دخوؿ اؼبنتج

7 
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 10 عبفاز  غرباؿ ا إمالةزراع ضبط  2 مدخل اؼبنتج 
 11 ـبرج الللط  3  اؼبعديناؽبيكل 

 12 اؼبعديناؽبيكل  4 شفاؼ داإرمباب 
 13 اعبفاز أداءباب من اللجاج الشفاؼ لومتابعة  5 ؿبركات اىتلازية

 14 لوح مثبت عويفا مقياس ضغط  6 قدـ معدنية لوجفاز
 15 ـبرج الشفط 7 األكؿخركج اؼبنتج 
 16 الشفط ىواء 8 الثاينخركج اؼبنتج 

كيًتاكح معدؿ  عمود ماء   120mmعوما بأف ضغط الفاكيـو ػبط السحب يكوف مساكيا 
 لوموديبلت اؼبختوفة . 120mm  – 40مابُت   ASPIRATIONالشفط    سحب اؽبواء ػبط

 يبُت قطاع توضيحي َب فاصل الللط . 22-3كالشكل 
 -حيث أف :

 1 دخوؿ القمح 

 2 أب خط الشفط 

 3 َب تدفق القمح اؼبطووب تنظيفو بوابة ربكم

 4 بوابة ربكم َب تدفق ىواء الشفط 

 5 نوافذ زجاجية ؼبتابعة الفقاعات اؼبوجودة داخل الفاصل

 6 حيل كجود القمح اؼبطووب تنظيفو 

 7 شروبة شبكية 

 8 سطح لباد مسامى المرار اؽبواء من اػبارج لداخل الفاصل

 9 ـبرج القمح النظيف

 10 ط ـبرج اللل

 11 دخوؿ اؽبواء من اػبارج أب داخل الفاصل

 12 ؿبرؾ اىتلازم 

 13 كصوة مفضوية

 14 كصوة مرنة

 15 ساؽ رأسي 

 16 أرضية تثبيت فاصل الللط
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 17 ركيلة 

 18 كصوة مرنة

 19 ساؽ قابوة ضبط ارتفاعفا لوتحكم َب زاكية ميل شروبة فاصل الللط 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 -كىى كما يوي : 23-3ُب فاصبلت الللط ) الدرال إستونر ( مبينة بالشكل  ىامة زكايا
 درجة A 41التثبيت  أرضيةزاكية ميل احملركات االىتلازية عوى 

 درجة B 34زاكية ميل احملركات االىتلازية عوى سطح الغرباؿ 
 درجة C 7سطح الغرباؿ  إمالةزاكية 
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 25-3الشكل 

 GRAVITY TABLE  (SPECIFIC    عيالنو جهاز التقسيم بالوزف  ثانيا 

GRAVITY SELECTOR)  

بنفا   النوعييعمل جفاز  الفضل بالوزف 
نظرية عمل فاصل الللط ففو يقـو بفضل الللط 

تدريج اغببوب طبقا الختبلؼ الوزف  إٔب باإلضافة
حبوب خفيفة كحبوب خفيفة  إٔب ؽبا النوعي

 كيستخدـ ىذا الفاصل شروبتُت لوغربوة .
من ثبلث أجلاء  العوومسطح الغربوة كيتكوف 

قطر الثقوب حسب حاجات التشغيل  ُبـبتوفة 
فالقسم األكؿ من الشروبة يكوف بثقوب ضيقة من 

اذباه  ُبجفة فتحة التغذية كتلداد قطر الثقوب 
كالعرض لوشراإح  كهبب أف يكوف  الطوٕباالذباه  ُبتقدـ القمح عوى الشروبة عوما بأف اؼبنتج يتقدـ 

 تسمح بالتوزيع اؼبنتظم لوقمح عوى ىذه الشراإح . اليتناحية الطوؿ كالعرض بالطريقة  ُبلشراإح ميل ا
عوى القسم  النوعيطبقات حسب الوزف  ُبكعند دخوؿ اػبويط من فتحة التغذية يتم ترتيبو 

اؽبواء من  األكؿ من الشروبة األكؿ من الشروبة العووية نتيجة لوحركة الًتددية لوشروبة كربت تأثَت مركر
أسفل ألعوى كهبب أف تكوف كمية ىواء خط الشفط كافية غبمل النواتج كعند كجود فقاعات ىواإية 

 ففذا يعٌت زيادة كمية اؽبواء  .
أك  الثايناغبجم فيتم مركرىا عرب القسم  ُبأما حبوب القمح الثقيوة كقطع الللط اؼبساكية ؽبا 

لسفوية  فيتم فضل الشروبة ا إٔبالثالث من الشروبة العووية 
الللط عن حبوب القمح بنفا نظرية عمل فاصل الللط  
كهبب احملافظة عوى امتبلء فتحة تغذية اعبفاز بالقمح لعدـ 

احملافظة اؼبستمرة عوى  ينبغيتسرب اؽبواء بالداخل .كما 
 نظافة شراإح الغربوة لليادة كفاءة اعبفاز . 

يعرض مبوذج عبفاز فضل بالوزف  24-3الشكل 
 SICOMإنتاج شركة نوعي من ال

كيقـو ىذا اعبفاز بفضل منتجُت ؽبما نفا اغبجم 
عوما بأف   كلكن ؽبما كزف نوعى ـبتوف كيعمل دببدأ التعوًن

 

B 

A 

C 

A 

 23-3الشكل 
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 مًت مكعب َب الدقيقة .   120-85مًت مربع كمعدؿ تدفق ىواء الطرد   1.1مساحة سطح النخل 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 . ذا اعبفازؽبؼبخطط توضيحي يعرض ا 25-3كالشكل  

  -حيث أف :
 1 أب خط الشفط 

 2 دخوؿ القمح

 3 ؿبرؾ اىتلازم

 4 ساإق يبكن التحكم َب ارتفاعفا بواسطة فتيل

 5 ـبرج الشواإب اػبفيفة

 6 ـبرج القمح

 7 ـبرج الللط

 8 ذراع ضبط مستول شروبة الغربوة 

 9 شروبة الغربوة 

 10 يذراع ضبط مستول شروبة الفضل بالوزف النوع

 11 شروبة الفضل بالوزف النوعي 

 

1
2

3

9
11

13

4

14

12
10

5 6 8

 25-3الشكل 
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 26-3الشكل 

2 1 

3 

5 
4 

تعمل ىذا اعبفاز عوى فضل اغببوب كاغببوب اؼبكسرة كالد يوـر كالذرة كجرما القمح كبذكر الليت 
 ..اْب كعند تشغيوو بسرعة منخفضة يقـو بفضل الللط .

( كيتكوف من شاسيو ضبل كسرج اىتلازم  كىذا اعبفاز مغوق سباما كبو ضغط سالب ) فاكيـو
 . اإلمداد ُبمع لوفاإض كجفاز ربكم كؾب

   DIVERTINGصمامات توزيع كأربعةـبارج  أربعةؾبمع لو  إٔبكيتم نقل اؼبنتجات اؼبفضولة 
 معدؿ مطووب . بأمكيستخدـ زكج من احملركات االىتلازية ؽبل سرج التشغيل 

لوتشغيل  بيامربميل اؼبلكدة بضماـ  اإلمداداؼبستمر باؼبنتج بواسطة ؾبموعة  اإلمدادكيتم تامُت 
 AIR-TIGHT OPERATIONباؽبواء 

 التشغيل . سَت ُب اؼبرإيكيوجد نافذة زجاجية كبَتة تسمح بالتحكم 
 اؼباكينة أثناء تشغيوفا كذلك بواسطة أجفلة ضبط اللاكية الطولية كاؼبستعرضة . أداءكيبكن ضبط 

 .Uاد ضغط عوى شكل دخوؿ اؽبواء بواسطة صماـ خنق ملكد دببُت كعد ُبكيبكن التحكم 
 SHAPEأجَسة الفضل باختالف الشهل  3-5-3

SEPARATORS  

كبٌت نظرية عمل ىذا األجفلة عوى فضل الشواإب عن حبوب 
 -الطريقتُت التاليتُت : بإحدلالشكل كالطوؿ  ُبالقمح اؼبختوفة معو 

 اغبولكينفضل الشواإب اؼبستديرة باستخداـ جفاز الفضل  -1
كية كؼبستديرة بسرعة أكرب من حبوب القمح حيث تتدفق اغببوب الكر 

 عوى األسطح اؼباإوة .
الطوؿ مع كوهنا ليست   ُبزبتوف عن القمح  اليتالشواإب  -2

كركية يتم فضوفا جبفاز التدبَت القرصي أك األسطواين كذلك لفضل 
الشواإب الطويوة أك القضَتة باستخداـ نوعُت من األقراص اؼبعدنية أك 

الشواإب القضَتة كاؼبستديرة كبذكر اغبشاإش أحدنبا لفضل ،اغببوب 
 األخرل لفضل اغببوب .

 SPIRAL SEED الحلزونيأوال جهاز الفصل 

SEPARATORS 
كيتواجد نوعاف من ىذه األجفلة النوع األكؿ يتكوف من عدة 
حولكنات ـبتوفة األقطار كالنوع الثاين يتكوف من  حولكف  كاحد ذات 

ذج غبولكف متغَت القطر من إنتاج يعرض مبو  26-3قطر متغَت كالشكل
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تغذية اعبفاز من أعوى بواسطة قادكس ـبركطي بو صماـ يتحكم َب معدؿ تدفق كفيو يتم  MSشركة 
مركر القمح اؼبختوط  بكسر القمح اغببوب اؼبارة أب قادكس آخر يقـو بتنظيم عموية التغذية . كعند 

 ُبلكين ماإل فتكتسب األجساـ اؼبستديرة عوى ؾبرل حو جالدحر يأك ببذكر نباتات مستديرة مثل 
اؼبنحدر بينما تكتسب حبوب القمح السويمة قوة دفع  هناية  إٔبهناية اؼبنحدر قوة دفع لدل كصوؽبا 

من ؿبور اجملرل اغبولكين ، كلوجفاز فتحات قريبة من ؿبور اجملرل اغبولكين لتجميع  قريبةأقل كتكوف 
لتجميع  اغبولكينالقمح كفتحات بعيدة عن ؿبور اجملرل  رمتوسطة لتجميع كس حبوب القمح كفتحات

 البذكر اؼبستديرة .
صيانة كلكن  إٔبكىذه األجفلة ال ربتول عوى عناصر حركة مثل احملركات لذلك ففي ال ربتاج 

يعاب عويفا أف ذات قدرات تشغيوية منخفضة  كما أهنا كفاءهتا تعتمد عوى رطوبة القمح فليادة 
 .  كفاءهتاالرطوبة تقول من  

ىذه كتتواجد نوعيات ـبتوفة من كعادة تستخدـ ىذه األجفلة َب تضنيف ـبوفات أجفلة الًتيَت 
طن ُب الساعة من القمح كحجم اؽبواء اؼبار فيفا يًتاكح مابُت   30-6تًتاكح سعاهتا مابُت ك األجفلة 
 . يزإبقمم   70-مًت مكعب َب الدقيقة كالضغط اإلستاتيكى لوفواء  يضل إٔب  15-25

  TRIEURالترييرثانيا 

كيستخدـ لفضل الشواإب اؼبستديرة كالطويوة فاؼبستديرة مثل كسر القمح كبذكر اغبشاإش أما 
تريَت أسطواين  -، كيوجد نوعُت من الًتيَتات كنبا : الطويوة مثل الشعَت كالشوفاف عن القمح اؼبستدير

 يَت األسطواين النتشاره الواسع ُب اؼبطاحن .أ ك تريَت قرصي كسنكتفي ُب ىذا الكتاب باستعراض الًت 

من صاج سطحفا الداخوي وبتول عوى جيوب مقعرة كيوجد داخل  1كيتكوف من أسطوانة 
كينتج عن دكراف األسطوانة خوخوة لوقمح اؼبطووب   3تعمل داخل قناة  2أسطوانة الًتيَت بريبة 

ة تكوف مبلمسة لسطح األسطوانة تنقيتو فتًتتب اغببوب َب طبقات حبيث تكوف اغببوب القضَت 
فتسقط داخل اعبيوب اؼبقعرة فتستقرهبا ٍب ترفعفا االسطوانة بعد ذلك أب اغبد الذم يسمح 

داخل  ربسقوطفا َب القناة لتمر خارج الًتيَت بواسطة بريبة النقل أما اغببوب الكربة كاليت ال تستق
الذم يسمح سقوطفا َب القناة كاعبدير  ىذه اعبيوب فون يكوف باؼبقدكر رفعفا ألعوى باالرتفاع

بالذكر أنو يتم اختيار حجم اعبيوب تبعا غبجم اغببوب اؼبطووب فضوفا فإذا كانت اعبيوب 
كبذكر اغبشاإش ككسر اغببوب َب حُت تنتقل حبوب القمح  جصغَتة جدا فانو يتم فضل الدحر ي

مح الحتواء أقضر اغببوب كىى اؼبكونات كطرد لؤلسطوانة أما إذا كانت اعبيوب كبَتة تس أطوؿ
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كاألصوة ..اْب كطرد  حبوب القمح َب حُت  وبدث فضل لوحبوب الطويوة مثل الشعَت كالشوفاف 
 لؤلسطوانة .

 يبُت قطاع توضيحي َب تريَت بأسطوانة كاحدة يبُت نظرية عموو . 27-3كالشكل 
 حيث أف :

 1 دخوؿ القمح اؼبطووب تنقيتو

 2 غطاء من اللىر 

 3 ًتيَت اػبارجى جسم ال

 4 بريبة

 5 قناة نقل اغببوب اؼبستقرة َب اعبيوب

 6 غطاء من اللىر 

 7 ؾبموعة من طارة كترس حولكين

 8 مؤشر يبُت اذباه ميل القناة حسب نوع اغببوب 

 9 اغببوب القضَتة 

 10 اغببوب الطويوة 

 

مم فيستخدـ َب ذلك اسطوانة تريَت 13-8كاعبدير بالذكر أف أطواؿ الشواإب الطويوة تًتاكح مابُت 
-3مم  أما الشواإب  القضَتة اؼبختوطة بالقمح أطواؽبا 10.5مم أب 8مضنوعة من الضاج اللنبو قطر 

مم َب حُت تكوف عموية 5مم كيبكن بسفولة فضوفا عن القمح الىت تكوف أطواؿ عادة من 4.5
حبوب القمح القضَتة فيستخدـ َب الفضل معقدة عندما يتقارب مقاس الدحَتج كالبذكر مع مقاس 

مم لرفع الشواإب القضَتة مع نسبة من  5.5-5.25ذلك اسطوانات مضنوعة من صاج زنبو قطر 
 حبوب القمح.

 27-3الشكل 
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كاعبدير بالذكر أنو كجد بالتجارب أف نوعية اؼبكونات الساقطة يعتمد عوى زاكية ميل القناة عوى 
درجة َب حُت أف زاكية انلالؽ القمح عندما  103الرأسى فمثبل زاكية سقوط الدحريج عندما يكوف 

 درجة كىكذا . 78درجة  كزاكية سقوط الشعَت 87يكوف زاكية إمالة القناة عوى الرأسى حوإب 
 28-3كبعد ذلك خركج القمح من أسطوانة الًتيَت يتم مراجعتة باسطوانة مراجعة كاؼببينة بالشكل 

اليت يتم فيفا مراجعة خويط الشواإب اؼبارة من األسطوانة الذم يبُت قطاع َب اسطوانة تريَت اؼبراجعة ك 
 األصوية لوًتيَت كال زبتوف عناصر ىذا الًتيَت عن السابق َب العناصر التالية  

 9 أقضر حبوب َب اػبويط 

 10 اغببوب اؼبتوسطة اغبجم كاليت زبرج من فتحات أسطوانة الضاج اؼبخـر 

 11 من فتحات اسطوانة الضاج اؼبخـر   اغببوب الطويوة اغبجم كاليت  ال تنفذ

 12 أسطوانة الضاج اؼبخـر 

حث يتم فضل حبوب القمح القضَتة اؼبختوطة بالشواإب عن طريق استخداـ اسطوانة مضنوعة من  
مم كتنخفض كفاءة ىذه االسطوانة عندما يتساكل طوؿ الشواإب مع طوؿ  4.5-3الضاج اللنبو قطر 

كالذم  ةكسر اغببوب حيث يستخدـ بعد ذلك جفاز الفضل اغبولكني  حبوب القمح القضَتة ككذلك
 سبق أف تناكلناه .

كتريَت اؼبراجعة يقـو دبراجعة خويط الشواإب اػبارج من األسطوانة الرإيسية فتعمل جيوب األسطوانة 

ما طرد أ 4ٍب سبر أب خارج األسطوانة عن طريق الربيبة  5عوى رفع اؼبكونات القضَتة لتسقط َب القناة 
من الضاج اؼبخـر لتضنيفو حسب  12األسطوانة ) اغببوب الطويوة ( فيمر َب اسطوانة خارجية 

   . مػػاغبج

 28-3الشكل 
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 أ

 ب

 29-3الشكل 

يبُت صورة عبيوب صغَتة  29-3كالشكل 
ألسطوانة الًتيَت ) الشكل أ ( كصورة 
عبيوب كبَتة ألسطوانة الًتيَت ) الشكل ب 

مرتفع من الًتيَت  أداءكلوحضوؿ  عوى ( ، 
عدـ ذباكز الطاقة التشغيوية لوًتيَت  ينبغي

الًتيَت  ُببليادة ارتفاع منسوب اغببوب 
عدـ  زيادة سرعة الًتيَت عن  ينبغي،كما 

السرعة اؼبقررة ألف ىذا يبنع سقوط اغببوب 
 من اعبيوب كيقول من كفاءة اعبفاز .

استخداـ الًتيَت مع اغببوب  ينبغي
النظيفة نسبيا لذلك ففو يستخدـ بعد 

 ينبغيالغربوة كالتنظيف اؼبختوفة ،  مراحل
استخداـ اؼبقاسات اؼبناسبة لوجيوب 

 الًتيَت بالقمح . إمدادانتظاـ عموية  ينبغيحسب نوعية الشواإب اؼبوجودة ، 
كاعبدير بالذكر أف الشركات تقدـ عادة تريَتات متعددة األسطوانات كاليت ربتول عوى أسطوانات 

يبُت صورة لًتيَت  31-3مح كالشواإب اؼبختوطة معو كالشكل جبيوب بأحجاـ ـبتوفة لتضنيف الق
  .  MSبثبلثة أسطوانات من إنتاج شركة 

عادة تستخدـ اسطوانتُت أك ثبلثة أك أربعة ؽبم تضاريا ـبتوفة من الضوب اػباص ككل أسطوانة ك  
 -: يويملكدة دبا 

 . تاألسطوانا هناييتركاإل من اللىر تغطى  -1
 ؾبرل بريبة داخوية . -2

 عطاء مشقوؽ طوليا لسفولة االستبداؿ كالضيانة . -3
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 -فضل مايوى :ىذه اغبالة ب ُبكيقـو الًتيَت 
اعبيوب  ُبفاغببوب اؼبستديرة تكوف أصغر من اغببوب كهبمع  -اغببوب اؼبستديرة : -1

 حبوب القمح أفحُت  ُبؾبرل الربيبة  إٔباؼبوجودة عوى االسطوانة الدكارة كترفع حىت تسقط باعباذبية 
 تسقط كتدكر لتخرج من اؼبخرج .

فاغببوب  -أما اغببوب الطويوة : -2
مع َب اعبيوب اؼبوجودة عوى ذبالطويوة 

حُت أف البذكر الطويوة  ُباالسطوانة الدكارة 
  اؼبخرج  إٔبتنقل 
حبوب القمح الضغَتة كاؼبكسرة :_  -3

كيتم استعادة حبوب القمح الضغَتة كاؼبكسرة 
بعد االنتفاء من الفرز  إعادةبواسطة اسطوانة 

كىبضش ركالت جرشة لتنظيف  اؼببدإيالفرز 
األغطية السابقة التجفيل اػباصة باسطوانات 

 الفرز . إعادة
ؾبرل الربيبة بواسطة  إمالةكيتم ضبط درجة 
ذات اعبيوب  تاألسطوانابكرة يدكية  كتتواجد 

كبأحد ، mm 400,600,700باألقطار التالية 
طن / ساعة  15-2يًتاكح مابُت  الذملوخرج  1500,2000,2500,3000mm -األطواؿ التالية :

  ككل اسطوانة جبيوب تلكد بوصوة شفط لوتحكم َب شفط الغبار .

METAL SEPARATORS

قد تسبب أضرار  كاليتاغببوب  ُبكتـو ىذه العناصر بفضل صبيع األجساـ اؼبعدنية اؼبوجودة 
 حراإق أيضا . إلحداثب دبعدات اؼبطاحن كقد تسب

 -: يويكىناؾ عدة مواضع ينضح بوضع ىذه األجفلة فيفا كما 
 قبل أكؿ جفاز نظافة بعد العُت . -1
 IMPACT MACHINESقبل غرابيل السكينة كالضنفرة كاؼبعدات الضدمية  -2

 30-3الشكل 
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 قبل الدشة األكٔب . -3
 قبل مدشة الرابش كاؼبخوفات . -4
 وصوؿ لوضوامع .عوى امتداد فبر اؼبنتجات النفاإية كقبل ال -5

 -عدة صور نذكر منفا مايوى : ُبكتتواجد ىذه األجفلة 
 STEPPED PLATE MAGNETICمغناطيا الفضل ذات الووح اؼبدرج  -1

SEPARATOR 

 DRUM MAGNETIC SEPARATORاألسطواينمغناطيا الفضل  -2
  METAL REJECTERSف دأجفلة طرد اؼبعا -3

 أوال مغناطيس الفصل ذات اللوح المدرج  
اؼبمرات اؼباإوة ؼبنع  ُبمعا بضورة تشبو درجات السوم كتوضع  اؼبثبتةن ؾبموعة من الووح يتكوف م

صورة ؼبغناطيا  يُت 31-3كالشكل عوى مفضبلت حىت يسفل تنظيففا  كترتكلزكرات  إحداث
 ) الشكل ب ( قطاع ُب ىذا النوع  فضل ذات لوح مدرج من إنتاج شركة بوىور ) الشكل أ ( كأيضا 

 ـ قبل ميلاف الًتطيب األكؿ .كىو يستخد
 -حيث أف :

 1 دخوؿ القمح 

 2 ذراع تثبيت باب اؼبغناطيا

 31-3الشكل 

1

2

3

6

4

7

5

 ب أ
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 3 بوابة كمركب عويفا اؼبغناطيا كتستخدـ لتنظيفو من قطع اغبديد العالقة بو

 4 جسم اعبفاز

 5 خركج القمح

 6 حواجل معدنية لتقويل اندفاع القمح إلعطاإو فرصة أطوؿ لومركر عوى اؼبغناطيا

   األسطوانيثانيا مغناطيس الفصل 
 ُبكىو عبارة عن اسطوانة   مضنوعة من مادة غَت مغناطيسية كبداخوفا مغناطيا كيبرر القمح 

هبذه األسطوانة فتنجذب األجساـ اؼبعدنية لتوتضق جبسم األسطوانة بينما سبر اغببوب اػبالية  مركر فبر 
عبدير بالذكر أف ينضح استخداـ العناصر اؼبغناطيسية اؼبمر اؼبقرر لذلك .كا ُبمن األجساـ اؼبعدنية 

مثل ىذه األجفلة ألف  ُب الكفربيةباستخداـ العناصر اؼبغناطيسية  حكال ينضذات اؼبغناطيسية الداإمة 
، كىو يستخدـ قبل سوندر سقوط األجساـ اؼبعدنية مع اؼبنتج إٔبقد يؤدل  الكفريبانقطاع التيار 
 . B1الدشة األكٔب 

 -: بوىدة نقاط هبب ربققفا من اجل زيادة كفاءة ىذه األجفلة كما كىناؾ ع
ىذه األجفلة بالقمح فيجب أال يليد ظبك القمح عوى األجساـ  إمدادعيار  ُبكهبب التحكم 

سرعة مركر القمح عوى العناصر اؼبغناطيسية  ُبمم ، ككذلك ينبغى التحكم  12-10اؼبمغنطة عن 
 درجة .  40-30بالقمح لتًتاكح مابُت  األجفلةىذه  إمدادورة كذلك بالتحكم َب زاكية ميل ماس

كينضح بالتنظيف اؼبستمر  لؤلجساـ اؼبمغنطة بضفة دكرية كمن ٍب فيجب أف تكوف ىذه األجساـ 
 OCRIMاؼبنتجة بشركة   ىذه األجفلةكتتواجد نوعيات ـبتوفة من . إليفاَب أماكن يسفل الوصوؿ 

طن ُب الساعة  1.5  طن ُب الساعة من الدقيق ك 3ك   ة من القمحطن ُب الساع 5كسعاهتا تبدأ من 
 .   من الردة

 من   األسطواين كمسقط رأسي لو الفضل ؾبسم  توضيحي ؼبغناطيا يعرض  32-3كالشكل 
 . MS شركة  إنتاج

  حيث أف :
 1 دخوؿ القمح 

 2 بوابة مفضوية تستخدـ لتنظيف اؼبغناطيا من اغبديد العالق بو

 3 يااؼبغناط

 4 جسم اعبفاز

 5 خركج القمح خاليا من اغبديد
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ف دثالثا أجهزة طرد المعا
METAL REJECTERS  

كتستخدـ ىذه األجفلة عادة لفرز 
مدشة  إٔب اؼبتجفةاؼبخوفات 

اؼبخوفات لدشفا ، حيث يبرر 
اؼبخوفات عوى ىذا اعبفاز كَب حالة 

تتقدـ  معدينجسم  أمكجود 
اء لتطرد اسطوانة ىواإية تعمل باؽبو 

داخل ؾبمع أك  إٔب اؼبعديناعبسم 
ٍب  األجساـىوبر صغر لتجميع ىذه 

 .  الطبيعيتعود مرة أخرل لوضعفا 

ASPIRATORS

فضل اؼبكونات اؼبختوفة ػبويط القمح كالشواإب كذلك مرتكلا عوى  كتستخدـ ىذه األجفلة َب
ػبفيفة لتيار اؽبواء كىناؾ سر عات ؿبددة لوفواء اختبلؼ مقاكمة كل من القمح كالشواإب اؼبختوفة ا

عندىا يبكن رفع األجساـ كجعوفا معوقة كَب حالة اتلاف كىذه السرعات تتناسب تناسبا طرديا مع 
 يويكزف ىذه األجساـ كشكل أسطحفا اؼببلمسة لوفواء كزكايا سقوط اغببوب مع تيار اؽبواء، كفيما 

 ؼبختوفة .بياف بسرعات اؽبواء  لفضل العناصر ا
 مًت / ثانية .   8-6سرعة اؽبواء اؼبناسبة لوقمح -1
 مًت / ثانية .   6-4 سرعة اؽبواء اؼبناسبة لوشواإب اػبفيفة -2
 مًت / ثانية .  -9القضوة  سرعة اؽبواء اؼبناسبة لؤلتربة ك-3

 يبُت ـبطط توضيحي بسيط يبُت فكرة عمل شفاط ىواء بداإرة مفتوحة  33-3كالشكل  
 -: حث أف

 1  دخوؿ اغببوب 

 2 بوابة التحكم َب دخوؿ اغببوب

 

 32-3الشكل 

1

4

3

2

5

 ب أ
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 3 أب خط شفط اؽبواء الرإيسي

 4 غرفة ترسيب غبار اغببوب

 5 بوابة التحكم َب خركج الغبار

 6 خركج الغبار

 7 خركج اغببوب

كعادة فاف سرعة اؽبواء داخل خطوط الشفط تًتاكح 
طن من اغببوب  مًت َب الثانية  كعادة يوـل لكل 6-5مابُت 

 مًت مكعب َب الساعة . 25-35
كاعبدر بالذكر أف سرعة اؽبواء داخل مسارات الشفط 
زبتوف ف مكاف آلخر بسبب االحتكاؾ فتقل َب جوانب 
اؼبواسَت عوما بأف تعرض حبوب القمح لبلحتكاؾ يؤدل 
أب تكوف الغبار كاأللكونة لذا فاف معظم ماكينات 

فط عوى سبيل اؼبثاؿ الغرابيل التنظيف يتم تلكيدىا جبفاز ش
اؽبلازة لفضل اغببوب كالذرة كالفرش كفاصبلت الللط ... 

 -اْب كذلك من أجل :
 تقويل كمية البكًتيا داخل الغرباؿ . -1
 تقويل درجة اغبرارة الداخوية . -2
 تقويل الغبار داخل جسم الغرباؿ . -3

بغي احملافظة عوى األمور التالية ين ASPIRATORS كفاءة عالية ألجفلة الشفط   إٔبكلووصوؿ 
:- 

 انتظاـ إمداد اعبفاز باؼبنتج مع عدـ زيادة معدؿ اإلمداد عن اؼبقرر ؽبا .  -1
 حبوب كالشواإب .لو   AIR DYNAMICاؼبقاكمة اؽبواإية  ُبكجود اختبلؼ بُت  -2
 إحكاـ قفل ىذه األجفلة لعدـ إحداث تسربات ؽبواء بداخوفا . -3
 السر عات اؼبقررة .انتظاـ كجود تيار اؽبواء ب -4

3

1

67

5

2 4

 33-3الشكل 
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كعادة يتم تغذية اغببوب فوؽ سطح مثقب مفتل  كيتم 
تغذية ىذا السطح بانتظاـ باغببوب حبيث سبر طبقة رقيقة 

 عإبحُت يبرر تيار ىواء  ُبمن اغببوب عوى ىذا السطح 
من أسفل ألعوى كبذلك يبكن فضل الشواإب بضبط سرعة 

 مركر اؽبواء .
  ييف الكنحالػبار وتضوحدة شفط  3-7-1

CLASSIFIER ASPIRATOR 
يبُت ـبطط توضيحي عبفاز شفط  34-3كالشكل 

بداإرة اؼبفتوحة حيث مر القمح من قادكس التغذية َب طبقة 
منتظمة العرض كالسمك َب قناة الشفط األكٔب كالثانية 
حيث يقابوو تيار من اؽبواء فيحمل معو الغبار اػبفيف أب 

ت األثقل نسبيا كتًتاكم حىت غرفة الًتسيب فتًتسب اغببيبا
فيفتحا  لذلك  7ٍب البوابة  6يليد كزهنا عوى مقاكمة البوابة 

 كىبرج الغبار ػبارج اعبفاز .
 -.حيث أف :

 1 دخوؿ اغببوب

 2 قادكس التغذية 

 3 قناة الشفط الثانية 

 4 قناة الشفط الثالثة

 5 غرفة الًتسيب

 6 بوابة لوتحكم َب تدفق الغبار

 7 وتحكم َب تدفق الغباربوابة ل

 8 بوابة لوتحكم َب تدفق اؽبواء الشفط َب قناة الشفط األكٔب 

 9 بوابة لوتحكم َب تدفق اؽبواء الشفط َب قناة الشفط الثانية 

 10 خركج اغببوب النظيفة

 

1

3
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5
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6

7
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 34-3الشكل 
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 11 خركج الغبار اؼبسحوبة 

 12 أب خط شفط اؽبواء

 13 دخوؿ ىواء جول 

عبفاز شفط بداإرة مفتوحة كمضنف قمح من إنتاج شركة  صورة يعرض 35-3كالشكل 
SICOM   ) الشكل  ( كحدة شفط األتربة   توضيحيـبطط ك  ) الشكل أ (. 

 -حيث أف :
 1 مقبض التحكم َب بوابة ىواء الشفط من قناة الشفط

 2 مقبض التحكم َب تدفق ىواء الشفط من غرفة الًتسب
 3 دخوؿ القمح

 4  ؿبركُت اىتلازيُت
 5 خركج القمح

 6 خركج الشواإب الناعمة
 7 خركج القمح 

 8 شروبة ماإوة لوتحكم َب فضل القمح عن اؼبنتجات اػبفيفة

  35 -3الشكل 
 ب أ

1
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 9 نافذة زجاجية

 10 أب خط الشفط
 11 غرفة ترسيب اغببيبات الثقيوة ف الغبار

 12 زجاجة بياف ؼبتابعة عمل اعبفاز 
بتضنيف  كحدة شفط األتربة قـوتك  بوب االىتلازمكعادة تستخدـ كحدة الشفط مع فاصل اغب 

ط عوى تقويل اكيعمل الشف ) القمح ( كآخر ثقيل ) غبار كزغب ( قسمُت منتج خفيف إٔباغببوب 
 استفبلؾ الطاقة الكفربية كتسفيل عموية التنظيف.

مطاطية كيتم  تكسدادامثبت عوى أربعة  اىتلازمشفط كغرباؿ كحدة  كيتكوف ىذا اعبفاز من
تدفق اؽبواء  ُبؾبرل شط ملدكج بواسطة منظمُت ربكم  ُبكيتم التحكم  اىتلازيُتله دبحركُت ى

لومنتجات الثقيوة  الًتسييبالشفط  ُبيتحكم  اؽبلازأعوى غرباؿ  فاألكٔبمستقل اف عن بعضفما 
 الشفط التنظيفى لومنتجات اػبفيفة . ُب كيتحكمَب قناة الشفط الراسية  كالثاين
كوبدث التنظيف بالغرباؿ ،  الشفط  قناةؾبرل اؽبواء ينتج من تغيَت مساحة مقطع تنظيم سرعة ك 

كالوسادات الكركية اؼبطاطية ، كيوجد زجاجة بياف كبَتة  االىتلازيُتنتيجة الىتلازه بواسطة احملركُت 
 تساعد عوى سفولة مراقبة تضنيف اغببوب 

طن ُب الساعة ُب حُت أف مساحات  24-9كيًتاكح معدؿ تدفق القمح ُب ىذه األجفلة مابُت 
-72مًت مربع كيًتاكح معدؿ تدفق اؽبواء الفاإض مابُت  1.545-0.645الغرباؿ اؼبستخدـ يًتاكح مابُت 

يعرض ـبطط توضيحي لكيفية ذبميع  كحدة شفط  36-3الشكل ، ك مًت مكعب ُب الدقيقة  157

1
2

1
2

7

 36-3الشكل 



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

130  

 فاصل الللط . 2شفط الغبار ك جفاز 1حيث أف مع فاصل اغببوب كالذرة بداإرة مفتوحة  أتربة
 AIR RECYCLEشفط األتربة اخلاصة بػربال الصهيية وحدة 3-7-2

CLASSIFIER ASPIRATOR  

 بُت فكرة عمل جفاز شفط بداإرة ىواء مغوقة . 37-3كالشكل   
 -حيث أف :
 1 دخوؿ القمح 

 2 مركحة داخوية 

 3 جسم اعبفاز 

 4 خركج الغبار اؼبًتاكم 

 5 خركج القمح

 6 فتحة إلعادة اؽبواء أب قناة إمرار القمح

 7 منطقة ترسيب الغبار

 8 بريبة لنقل الغبار اؼبًتاكم َب منطقة ترسيب الغبار أب فتحة خركج الغبار 

بوابة تفتح توقاإيا بوزف القمح كيعمل عمود القمح عوى منع تسرب اؽبواء الداخوي من 
 فتحة اإلمداد بالقمح 

9 

 10 توجيو القمح كتأخَت خركج القمح من فتحة اػبركج بوابة إلعادة 

كسبتاز أجفلة الشفط ذات داإرة اؽبواء اؼبغوقة 
لعدـ حاجتفا ؼبركحة خارجية اك خط شفط 
خارجي ففي ملكدة دبركحتفا الداخوية كال ربتاج 

 ألجفلة لتنقية اؽبواء ) سيكووف كال فوًت ( .
رات كاعبدير بالذكر أف سرعة اؽبواء داخل مسا

بسبب االحتكاؾ  آلخرالشفط زبتوف من مكاف 
حبوب تعرض جوانب اؼبواسَت  عوما بأف  ُبفتقل 

غبار تكوف ال يؤدل أب القمح لبلحتكاؾ 
يتم  التنظيفلذا فاف معظم ماكينات  كاألكوونة

تلكيدىا جبفاز شفط عوى سبيل اؼبثاؿ الغرابيل 
كالفرش كفاصبلت  لفضل اغببوب كالذرة اؽبلازة

1

3
7
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  37 -3الشكل 
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اػباص بغرابيل السكينة  كاؼبدكر  عبفاز شفط أتربة بداإرة مغوقةصورة  38-3كالشكل  .اْب… الللط
)   SIFTERINDIA FLOUR MILLSمن إنتاج شركة  لوفواء لوصوؿ أب خوخوة داخوية  

 .) الشكل ب(   اعبفاز  ىذا  ُب توضيحييعرض قطاع  الشكل أ ( ككذلك 
 -حيث أف :

 1 أب خط الشفط
 2 كير اؽبواءمركحة لتد

 3 مسارات اؽبواء َب الداخل 
 4 دخوؿ القمح 

 5 زجاجة بياف
 6 ؿبرؾ اىتلازم

 7 شروبة 
 8 خرج الغبار 
 9 خرج القمح

 10 ـبرج اغببيبات الكبَتة من الغبار
 11 مقبض التحكم َب بوابة دخوؿ القمح

 12 مقبض بوابة تدفق ىواء الشفط من غرفة الًتسيب
 13 َب كضع بوابة قناة الشفط مقبض لوتحكم 

 

  38 -3الشكل 

 ب أ
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يستخدـ عادة مع  غرباؿ السكينة كآخر مرحوة نظافة  قبل الًتطيب لضنفرة جسم اغببة  كىذا اعبفاز

كإزالة صبيع اللكاإد من اغببة لتأىيل اغببة لوتشرب بأكرب كمية من اؼباء كذلك لوحضوؿ عوى اؼبميلات 
 -التالية لودقيق :

 .إعطاء دقيق ناصع البياض  -1
 .  %14تسفيل عموية الطحن كرفع رطوبة الدقيق لوحد اؼبسموح بو بشرط أال يتجاكز  -2

 تقويل الرماد َب الدقيق . -3

من أجل تدكير اؽبواء أثناء شفط  IMELLERSكىذا اعبفاز مغوق سباما كوبتول عوى قرصُت دفع 
 اؼبواد اػبفيفة .

فيف  ذات الكثافة اؼبنخفضة كاألخر كيعمل الغرباؿ االىتلازم لتكوين ؾبريُت أحدنبا لومنتج اػب
 لوكثافة العالية 

من اؽبواء اؼبدكر  %10تسمح بشفط اؽبواء بنسبة  الرإيسيالنظاـ  إٔبكتوجد نقطة شفط متضوة 
تراكم البكًتيا عوى اعبدراف الداخوية  كيبنععوى اعبفاز بو ضغط سالب ) فاكيـو (  كبافظكمن ٍب 

 دبحرؾ عن طريق سيور نقل . إدارتو قرصُت الدفع بعمود يتم إدارةكيتم 
دبنظمُت ىواء مستقوُت عن  لوحدة الشفط اػباصة بغرباؿ السكينة كتلكد غرفة الشفط الثناإية

عوى قناة الشفط الراسية  كالثاينشفط الًتسيب  ُبيتحكم  االىتلازمالغرباؿ  أعوى فاألكؿبعضفما 
 شفط التنظيف لومواد اػبفيفة  ُبيتحكم 

سرعة اؽبواء بواسطة صماـ ربكم كبوابة . كوبدث التنظيف بالغرباؿ نتيجة  ُبكيتم التحكم  
كالوسادات الكركية اؼبطاطية ، كيوجد زجاجة بياف كبَتة تساعد  االىتلازيُتالىتلازه بواسطة احملركُت 

 ، كتلكد غرفة اؽبواء بربيبة لتفريغ الشواإب . خركج الغبار كاللغبعوى سفولة مراقبة 
طن ُب الساعة ُب حُت أف مساحات  24-9ؿ تدفق القمح ُب ىذه األجفلة مابُت كيًتاكح معد

مًت مربع كيًتاكح معدؿ تدفق اؽبواء الفاإض مابُت  1.545-0.645الغرباؿ اؼبستخدـ يًتاكح مابُت 
 مًت مكعب ُب الدقيقة . 8.5-18

IMPACTION& FRICTION

ألجفلة عوى اختبلؼ قابوية حبيبات القمح السويمة كاغببوب اؼبضابة يبٌت نظرية عمل ىذه ا
كالتكسَت لذا تستخدـ ىذه األجفلة لضنفرة سطح اغببة  لبلحتكاؾقابويتفا  ُبكجليئات الطُت 

كالتخوش من الشعَتات اػبارجة لوحبة ككذلك التخوش من طبقات األكوونة) القشرة  اػبارجي
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اغببوب اؼبضابة كحبيبات الطُت كبذلك تقل نسبة الرماد بالدقيق  اػبارجية غببة القمح ( كتكسَت 
فبا يسفل عموية الغسيل كالًتطيب فيما  اػبارجياؼبنتج ككذلك ربدث تشققات دقيقة بغبلؼ اغببوب 

أف الضنفرة العنيفة لوحبوب تليد من كر حبوب القمح كىذا يبثل خسارة  إٔب اإلشارةبعد . كذبدر 
 مالية كبَتة لومطحن .

 -وىناؾ عدة صور لهذه األجهزة مثل :
 HORIZONTAL SCOURER األفقيغرباؿ السكينة  -1
  SENTRY IMPACT  ASPIRATORالسنًتلغرباؿ السكينة  -2

 BRUSHING MACHINEفرش القمح -3
 HORIZONTAL SCOURER األفكيغربال الصهيية 3-8-1

لؤلسطوانة لتسفيل نقل القمح  ٕبالطو اكُت أفقية ماإوة عوى احملور ككىذا اعبفاز وبتول عوى س
فتحة اػبركج أثناء دكراف السكاكُت ككذلك وبدث احتكاؾ بُت  إٔبالداخل من فتحة الدخوؿ كاؼبتجو 

لوغرباؿ فبا ينتج عنو تكسر لوحبوب اؼبضابة  اػبارجيالسكاكُت الداإرة كحبوب القمح كالسطح 
حُت أف األكوونة كالغبار  ُبأسفل الغرباؿ قادكس  إٔبكاعبليئات الطينية كخركجفا من ثقوب الغرباؿ 

 فيتم فضوفما بشفط اؽبواء بينما سبر اغببوب السويمة من ـبرج اعبفاز .
ككفاءة تشغيل ىذا اعبفاز تعتمد عوى ما   

 -:يوي
 سرعة  كزاكية ميل السكاكُت . -1
اؼبسافة بُت نضل السكينة كسطح  -2

 األسطوانة الغرباؿ الداخوية .
 إمدادكانتظاـ  انتظاـ تغذية اؼبنتج -3

 ىواء الشفط .
طبيعة سطح أسطوانة الغرباؿ ) صاج  -4

 مشقبية أك من مواد مضنفرة ( .
 39-3 الشكل
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القمح أب جفاز   حيث يتم توصيل ـبرجكعادة يستخدـ مع غرباؿ السكينة كحدة شفط أتربة 
 . 39-3الشفط اؼبضنف لومنتج ذك اؽبواء الدكار كما ىو مبُت َب الشكل 

 . SICOMن إنتاج شركة سكينة م غرباؿَب يعرض قطاع  41-3كالشكل 

 -حيث أف : 
 10 ـبرج القمح 1 بوابة التحكم َب خوؿ القمح

 11 ساؽ تثبيت اعبفاز 2 مدخل القمح

 12 ـبرج الشواإب الثقيوة الذم ًب صنفرتو 3 ىيكل اعبفاز اػبارجى

 13 ـبرج الشواإب الثقيوة الذم ًب صنفرتو 4 اسطوانة صنفرة

يل عوى األفقي لدفع القمح َب سكينة أفقية سب
 14 ؿبرؾ كفريب 5 االذباه احملورم

 15 طنبورة احملرؾ 6 أب خط الشفط 

 16 سيور نقل حركة 7 بوابة شفط اؽبواء

 17 طنبورة  اعبفاز  8 كراسى ؿبور لعمود اعبفاز 

   9 ركيلة كهبا فتحة تشحيم لكرسي احملور

ستمر بُت اؼبنتج مع كبل من العضو الدكار كالشبكة يؤدل اؼب لبلصطداـكاعبدير بالذكر أنو نتيجة 
،  البشرة الرقيقة لوحبوب األكوونة كالشواإب الضغَتة اؼبوتضقة باغببة مثل الرماؿ كالطُت إزالة إٔب

األتربة اؼبعدنية ، كأيضا الفضل اعبلإي لوغبلؼ  كاعبدير بالذكر أف رماد القمح ينخفض نتيجة لفضل
ليت تتميل بارتفاع نسبة الرماد هبا ، ففي حالة التشغيل العادم لغرباؿ السكينة اػبارجى كاعبنُت كا

اؼبلكدة باسطوانة صنفرة ينخفض رماد القمح َب كل مرحوة من مراحل مركره بالغرابيل السكينة بنسبة 
 ، أما َب حالة الغرابيل السكينة باسطوانة صاج ، فاف النسبة تًتاكح بن %0.05-0.03تًتاكح مابُت 

.كمن عيوب الغرباؿ السكينة تكسَت اغببوب أثناء مركرىا بالغرباؿ ، فبا يؤدل أب   0.2-0.03%
تووث أجلاء األندكبسرـب اؼبارة بسفولة ، كما تتسرب بعض أجلاء األندكسرـب الضغَتة من اؼبخوفات ، 

ر نسبة الكسر كتتأث %1كهبب أال تليد نسبة كسر القمح اؼبار بغرباؿ السكينة َب مرحوة كاحدة عن 
الرطوبة ( كما يتأثر الفضل  –بطريقة تشغيل الغرباؿ السكينة ككذلك نوعية القمح اؼبستخدـ ) القرنية 

 اعبلإي لوجنُت ، بدرجة رطوبة القمح حيث يسفل فضل أجلاء اعبنُت اعباؼ عن اعبنُت الرطب .
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 -العوامل التى تؤثر على أداء الغرباؿ السكينة:
 رباؿ ) صنفرة أك صاج ( .نوع سطح أسطوانة الغ -1
 السرعة احمليطية لوسكاكُت . -2

 اؼبسافة بُت حرؼ السكُت كسطح األسطوانة من الداخل . -3

 زاكية ميل السكاكُت . -4

 اغبمل ) القدرة اإلنتاجية لوغرباؿ ( . -5

 انتظاـ تغذية اؼباكينة . -6

 نظاـ التفوية . -7

فكوما  26أب -20نفرة مبرة كتستخدـ الضنفرة عند اؼبعاموة الشديدة لوحبوب كعادة تستخدـ ص
زاد حجم حبيبات الضنفرة زادت شدة التملؽ كالفضل اعبلإي لغبلؼ اغببوب كيستخدـ الضاج 
اؼبضنفر بدال من الضنفرة ػبفض معاموة اغببوب داخل اؼباكينة فتنخفض بذلك نسبة الكسر كما 

 يبكن احملافظة عوى اعبنُت .
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مًت لكل الثانية َب حالة الرطوبة اؼبثوي لوقمح  16-13كتًتاكح السرعة احمليطية لوسكاكُت مابُت 
مم فتلداد ىذه اؼبسافة عند زيادة احملتول 30-15كالضنفرة مابُت   كتًتاكح الفجوة بُت السكاكُت

درجات كتضل مدة بقاء القمح  6الرطوىب لوقمح كتًتاكح زاكية ميل السكاكُت عوى األفقي حوإب 
طن قمح َب  24كيضل ضبل الغرباؿ السكينة األفقي حوإب  ثانية 4-3.5داخل الغرباؿ حوإب 

طن بـو لكل مًت  30اليـو لكل مًت مربع من السطح الداخوي السطوانة الضنفرة  كيضل أب 
 مربع ألسطوانة الضاج . 

 BRUSHING MACHINEفرش الكنح  3-8-2

ة بفرش كىى تستخدـ عدا أنو يستبدؿ السكاكُت اؼباإو األفقيغرباؿ السكينة فرش القمح كتشبو 
، كقبل الدشة األكٔب  القمحبعد االنتفاء من تكييف  ) نواتج غربوة القمح ( َب فضل األكوونة

 يعرض ـبطط توضيحي لفرش القمح . 41-3كالشكل 
 -حيث أف :

 1 بوابة التحكم َب خوؿ القمح
سكينة أفقية سبيل عوى األفقي لدفع القمح 

 10 َب االذباه احملورم

 11 ـبرج القمح 2 مدخل القمح

 12 ساؽ تثبيت اعبفاز 3 ىيكل اعبفاز اػبارجى

 13 ـبرج الشواإب الثقيوة الذم ًب صنفرتو 4 اسطوانة صنفرة

 14 ؿبرؾ كفريب 5 فرشة قمح 

 15 طنبورة احملرؾ 6 أب خط الشفط 

 16 سيور نقل حركة 7 بوابة شفط اؽبواء

 17  طنبورة  اعبفاز 8 كراسى ؿبور لعمود اعبفاز 

   9 ركيلة كهبا فتحة تشحيم لكرسي احملور

كاعبدير بالذكر أنو بعد مركر القمح عوى غرباؿ السكينة يتم فضل جلإي لوغبلؼ كيتبقى بعض 
األتربة كأجلاء الغبلؼ اؼبتفتكة اليتم فضوفا لذلك تستخدـ فرشة القمح لفضل األتربة اؼبتبقية 

ن الغبلؼ أم توميع سطح اغببة كتظفر أنبة الفرش عوى سطح اغببوب ككذلك األجلاء اؼبتفتكة م
 عند طحن القمح دكف مركره عوى الغسالة كالنشاؼ َب اؼبطاحن اغبديثة .
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بعد مركره بالفرشة قبل عمويات الغسيل   %0.01كاعبدير بالذكر أف رماد القمح ، ينخفض بنسبة 
َب  %4.5-4سبة الرماد هبا من كزف القمح كن %03-0.2كما تكوف كمية اؼبخوفات الناذبة حوإب 

عندما تكوف  %2.73-2.67كنسبة الرماد هبا  %0.3-0.2حُت تكوف كمية اؼبخوفات حوإب 
-14كنشا  %24-23كضع الفرشة بعد عموية الغسيل ككذلك ربتول ىذه اؼبخوفات عوى سويووز 

 . %1.8-1.6كدىوف  17%

 -العوامل التى تؤثر على أداء فرشة القمح:
 طن ساعة .1.8-1.5اإلنتاجية(  كعادة يكوف  اغبمل ) القدرة -1

 مًت َب الثانية . 18-15السرعة احمليطية ألسطوانة الفرشة الداخوية كعادة تساكل  -2

 اؼبسافة بُت الفرش كسطح األسطوانة من الداخل ) الضاج اؼبخـر (. -3

 نوع الفرش شعر ناعم أك خشن ككذلك نوع الضاج اؼبستخدـ -4

 نظاـ التفوية . -5
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 CENTRIFUGAL DETACHERاحلشرات الطارد املرنسي قاتل  3-8-3

قتل السوس كالدكد كالبيض من القمح أك الدقيق قبل  ُب اؼبركلمكيستخدـ قاتل اغبشرات الطارد 
اعبفاز مع العضو الدكار  إٔبالتعبئة كيعتمد خاصية قتل اآلفات اغبشرية عوى ارتطاـ اؼبنتج الداخل 

ة عالية فيتعرض اؼبنتج لقوة طاردة مركلية شديدة فيحدث يدكر بسرع كالذم SPOKESذات الريش  

قتل صبيع اآلفات اؼبوجودة َب اؼبنتج  إٔبلوجفاز فبا يؤدل  اإلطاريةارتطاـ لومنتج مع حوقات التضادـ 
.  مواسَت التجميع إٔبليضل  ـبركطيـبرج  إٔب.كبعد ذلك يسقط اؼبنتج خاليا من اآلفات اغبشرية 

 SICOMشركة  إنتاجحشرات من  لقاتوي يعرض صورتُت 42-3الشكل 
فالشكل أ يعض صورة قاتل حشرات دبحرؾ إدارة مربوط ربط مباشر مع العضو الدكار ذات اإلبر 
 ،كالشكل ب يعض صورة قاتل حشرات دبحرؾ إدارة مربوط بسيور إدارة مع العضو الدكار ذات اإلبر 

 42-3الشكل 
 أ ب

 43-3الشكل 
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وط بسيور إدارة مع العضو الدكار قاتل حشرات دبحرؾ إدارة مربل قطاع يبُت 43-3كالشكل 
 ذات اإلبر .

 -حيث أف :
 A دخوؿ اؼبنتج
 B خركج اؼبنتج

 1 عوبة توزيع
 2 عضو دكار بإبر  

 3 عضو ثابت
 4 كفريبؿبرؾ  
 5 سيور

 6 قادكس تفريغ
 7 جفاز غَت خانق

 8 قاعدة 
اؼبطحن أك قسم الدقيق كىذا اعبفاز مناسب لوتعامل مع القمح أك مع الدقيق َب قسم التنظيف ب

 قبل التخلين أك بعد التخلين كعند التعبئة .
فتقـو العوبة الداخوية بتوزيع اؼبنتج بانتظاـ عوى سطح العضو الدكار اؼبثقب كوبدث صدـ عرب 

قتل صبيع  إٔبالثقوب العضو الدكار ذات اإلبر كسطح الداخوي لوعضو الثابت اجملعد فبا يؤدل 
 نتج .اؼب ُباغبشرات اؼبوجودة 

كيتم إدارة ، يتعامل معو  الذمعوما باف سرعة العضو الدكار متغَتة كتعتمد عوى نوع اؼبنتج 
 ؾبموعة إدارة ىذا اعبفاز بواسطة ؾبموعة سيور إدارة .

كىى عبارة عن قوب دكار مركب عويو قرصُت كتربُت مثبتُت ببعضفما بواسطة خوابَت عوى احمليط 
عوى  اؼبركلمعالية حيث يتم قذؼ اؼبواد اؼبراد تنقيتفا بقوة الطرد لؤلقراص كتدكر بسرعة  اػبارجي
الضود فبا يتسبب َب قتل اغبشرات كالبويضات كالَتقات نتيجة لقوة االرتطاـ  اػبارجيالسطح 

لفة َب الدقيقة  1450كتستخدـ قبل دخوؿ القمح لومطحن كقبل تعبئة الدقيق حيث تكوف السرعة 
/ دقيقة َب حالة الدقيق ، كينضح بوضع مغناطيا لوتخوش من لفة  2900َب حالة القمح ، 

 الشواإب اؼبعدنية قبل دخوؿ العيار ؽبذه األجفلة لتجنب اؼبخاطر .
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 -أىم أجهزة الخلط والقياس مايلى : 

 VOLUMETRIC MEASUREأجفلة القياس اغبجمية  -1

كأعوى برارًن السحب ، كيبٌت نظرية عمل ىذه  كيتم تركيب ىذه األجفلة ربت صوامع اػبوط
 . األجفلة عوى  التحكم َب عموية اػبوط  باغبجم

 -كتتواجد َب صورتُت :
 قياس حجمي بشراإح إنلالقية . -1
 قياس حجمي يتحكم فيو دبغَت سرعة أتوماتيكيا . -2

طوانة ؽبا أس أنو وبتول عوى وعمو ففكرة أما خبضوص القياس اغبجمى ذات الشراإح اإلنلالقية 
تشبو  كتدكر داخل جسم ملكد ببوابات  ؿبورمجيوب ريشية دبقاسات ـبتوفة  تدكر حوؿ عمود 

اغبجم اؼبتفق من القمح كل لفة من لفات الدكراف  ُبكيبكن التحكم  غبد كبَت احملبا اؽبواإي 
الوفة  ُبحجم القمح  ُبلوقياس كذلك بفتح أك غوق بوابات القياس كهبذه الطريقة يبكن التحكم 

ؼبشاىدة   جانيب.كيوجد بوابة ببلستيكية يستخدـ مبُت  %100 إٔب %2 تلايدمالواحدة دبعدؿ 
 ثابتةجيوب القياس بتغذية  بإمدادالتدفق .كتوجد مقشطة من مواد صناعية تقـو  ُبريش التحكم 

ى من أعوى كتعمل جيوب القياس عو اغبجىكيتم تغذية القياس  مع ذبٍت تكسر حبيبات القمح .
عرض  تغيَتبتغَت سرعة القياس أك   إمارفع حجم معُت من القمح كيبكن تغيَت ىذا اغبجم 

 ثالثة أرباع نصف لتر ربع لتر لترٌن 
 لتر 

 لترٌن 

من فتحة موجودة أعلى  دخول القمح  الى القٌاس الحجمى
 العضو الثابت

 محرك إدارة 

 44-3الشكل  
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 لبعض اعبيوب. اعبلإياعبيوب أك القفل 
يتكوف من عضو دكار يدكر داخل اسطوانة  لشركة أككـر مثبل كاعبدير بالذكر أف القياس اغبجمى

كيتألف العضو الدكار من ست أقراص  ؿبكمة كبو طبسة ـبارج يبكن فتح كبل منفم بشروبة منللقة 
مثبتة عوى عمود اإلدارة حبيث أف كل قرصُت متجاكرين يبثبلف الوعاء الناقل لومنتج من فتحة دخوؿ 
اؼبنتج إٔب فتحة اػبركج اؼبقابوة كمن ٍب يتواجد طبا حيلات لنقل اؼبنتج   كيقسم اغبيل البيٍت بُت كل 

ة غرؼ عوى سبيل التوضيح  كيكوف اغبيل اؼبقابل ؼبخرج قرصُت إٔب ؾبموعة من الغرؼ كلتكن شباني
الوًتين ُب الوفة الواحدة  كل غرفو مفتوحة ُب حُت أف طبسة غرؼ تكوف مغوقة ُب حالة اغبيل اؼبقابل 

مغوقة كيكوف ستة غرؼ مغوقة ُب اغبيل اؼبقابل ؼبخرج نضف الوًت  ُب حُت  ؼبخرج ثبلثة أرباع تكوف
قة ُب حالة اغبيل اؼبقابل ؼبخرج ثبلثة أرباع تكوف مغوقة كعند دكراف  تكوف سبعة  غرؼ تكوف مغو

  قطاع توضيحي ُب القياس يبُت فكرة عموو .يبُت  44-3كالشكل 
ـبطط ؾبسم يبُت كضع األقراص اؼبختوفة َب القياس اغبجمى ذات الشراإح يبُت  45-3كالشكل 

 اؼبنللقة الذم بضدده . .

1

2

1

21

2

1

2

1

2

لترٌن كل لفة

ثالثة أرباع لتر فى اللفة

نصف لتر فى اللفة

ربع لتر فى اللفة

لترٌن كل لفة

3

3

3

3

3

 45-3الشكل 
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 46-3الشكل 

 -حيث أف :
 1 دخوؿ القمح 

 2 خركج القمح
 3 بوابة انلالقية يبكن هبا غوق فتحة الدخوؿ 

 إدارةكل قياس دبحرؾ خاص بو ككل قياس ىبضش لضومعة خوط أك يتم   إدارةأنو يبكن عوما ب
 كاحد ككذلك ىبضش كل قياس لضومعة كاحدة . دبحرؾعدة قياسات 

  .SIFTERINDIA FLOUR MILLSيعرض صورة لقياس حجمى لشركة  46-3كالشكل  

عادة فاف معظم اؼبطاحن تكوف معدة 
بقسم ػبوط أربعة أنواع ـبتوفة من األقماح 
كعموية خوط األقماح قبل الطحن تعطى نتاإج 
أفضل من اػبوط بعد الطحن كتتم عموية اػبوط 
حسب اختبلؼ اؼبواصفات اػباصة لؤلنواع 
اؼبختوفة لؤلقماح من حيث الوزف النوعي ، 

كالرطوبة  ،بة اؼبئوية لوربكتُت ، كالقرنية النس
 -كذلك من أجل اغبضوؿ عوى اؼبميلات التإب: النسبية كاإلصابة اغبشرية إف كجدت ،

 أقماح ذات أسعار منخفضة فبكنة مستخدما اغبضوؿ عوى مواصفات جيدة لودقيق بأقل تكوفة  -1
 التغوب عوى مشاكل األقماح اؼبضابة . -2

 -المراحل التالية : أحد فيويتم الخلط 
اػبوط أثناء مراحل التخلين األكلية كذلك عندما يوجد اختبلفات طفيفة بُت األصناؼ  -1

 اؼبواصفات . ُبالواردة فتقسم حبوب القمح الواردة لومطحن إٔب أصناؼ متقاربة 
القمح وبتول عوى  أصناؼاػبوط بعد مراحل التنظيف كالغربوة كذلك عندما تكوف أحد  -2

عمويات التنظيف كالغربوة اؼبناسبة ؽبذه  إجراءسامة أك زلط أك طُت كذلك من اجل بذكر حشاإش 
 األصناؼ 
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اػبوط قبل الدشة األكٔب لوقمح كبعد  -3
التكييف كتعترب ىذه الطريقة أفضل  مراحل

درجة صبلبتفا  ُبالطرؽ نظرا الختبلؼ اغببوب 
لكل صنف  ةالبلزمكرطوبتفا النسبية كالفًتة 

 لتكيفو .

 ُبلدقيق بعد الطحن كيتم ذؿ خوط ا -4
تكوين  ُبحالة غياب أحد األصناؼ األساسية 

دقيق دبواصفات خاصة  إنتاجاػبويط أك َب حالة 
كاعبدير بالذكر أف عمويات خوط األقماح ، 

 يرتبط بعدة أمور نذكر منفا 
أنواع ككميات  كحاالت اإلصابة إف  -1

 اؼبطحن . ُبكجدت لؤلقماح اؼبتوفرة 
خبضوص مواصفات  متطوبات العميل -2

الدقيق اؼبطووب فبعض الضناعات ربتاج 
ؼبواصفات معينة لودقيق مثل صناعة البسكويت 

 اؼبكركنة . كالفطاإر ك
 أسعار األقماح ُب األسواؽ . -3
 حصابات خلط األقناح  3-10-1 

كاف ىناؾ نوعاف من األقماح أحدنبا   إذا
رطوبتو النسبية   كالثاين RH1%رطوبتو النسبية 

RH2% طووب اغبضوؿ عوى قمح رطوبتو كم
RH3%   عوما بأفRH2>RH1. 

 -فإف :
x+y = ( RH2-RH1) 

y=x+1 
x=2 
y=3 

RH2 y 

x RH1 

RH3 

16% 3 

2 11% 

14% 

12% 2 

3 17% 

15% 

14% 2 

1 17% 

15% 

8 
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 تساكل  RH1نسبة القمح الذم رطوبتو 

(Y /X+Y)×100 

 تساكل  RH2نسبة القمح الذم رطوبتو 

(Y/X+Y)×100 

 -مثاؿ :
وى قمح لوحضوؿ ع  %16ك %11لنسبية مامطووب خوط نوعاف من األقماح األكؿ رطوبتف

 .  %14رطوبتو النسبية 
 -تساكم :اػبويط  ُب  %11رطوبتو  الذمنسبة القمح   -:اإلجابة

2/5×100=40% 
 %60=100×3/5اػبويط  ُب  %16رطوبتو  الذمنسبة القمح ك 

 -: 2مثاؿ 
 %14كاؼبطووب تكوين خويط رطوبتو  %17,%15,%12وجد ثبلثة أقماح رطوبتفم ي

   %17وبتو رط الذمنسبة القمح :  اإلجابة

4/8×100=50% 

                                 %12رطوبتو  الذمنسبة القمح  

2/8×100=25% 

 تساكل =  %15رطوبتو  الذمنسبة القمح 

2/8×100=25% 

 -:أمثلة عملية على خلط األقماح 
 -المثاؿ األوؿ:

 مكرونة مخبوزات العناصر 
 SOFT 1 1أبيض طرل  أمريكيقمح 
 HARD 1 1.5أضبر صوب   أمريكيقمح 
 SOFT 1 0.5أبيض طرل   لفر نساك قمح 
 HARD 1 1أضبر صوب   لفر نساك قمح 
 -: 2مثاؿ 

 مكرونة مخبوزات العناصر
 SOFT 2 1أبيض طرل  أمريكيقمح 
 HARD 1 2أضبر صوب   أمريكيقمح 



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

145  

 SOFT 1 1أبيض طرل   لفر نساك قمح 
 -: 3مثاؿ 

 مكرونة مخبوزات العناصر
 SOFT 3 1أبيض طرل  مريكيأقمح 
 HARD 1 3أضبر صوب   أمريكيقمح 

 -مثاؿ :
 مكرونة مخبوزات العناصر

 HARD 1 3أضبر صوب   أمريكيقمح 
 SOFT 3 1أبيض طرل   لفر نساك قمح 

 ترفع من درجة حرارة القمح اؼبخلكف :_ اليت األسباب يويفيما 
 اغبشرية . اإلصابةانتشار  -4
 ارتفاع نسبة رطوبة القمح كمن ٍب يلداد معدؿ التنفا . -5
 التخلين . ُباستخداـ الضوامع اؼبعدنية  -6

كيتم قياس اغبرارة عن طريق كاببلت استشعار لوحرارة بكل كابل عدد من الًتموستاتات عوى 
لدرجة اغبرارة عند   مسافات منتظمة كيتم توصيل الكاببلت بووحة تشغيل الضوامع حيث تعطى بياف

الضومعة .، كَب حالة ارتفاع درجة حرارة القمح دبعدؿ موحوظ تتم عموية التفوية  ُبكل نقطة قياس 
مع  ألخرلبنقل القمح من خوية  أكالضومعة  أسفلػبفض درجة حرارة القمح بتشغيل مراحل هتوية 

تكوف درجة حرارة اعبو  أفة عموية التفوي إجراءكيبلحظ عند  األكليةالنظافة  أجفلةسبريره عوى 
 . أيضامنخفضة  اػبارجيمنخفضة ككذلك الرطوبة النسبية لوفواء 

كاعبدير بالذكر انو يستخدـ عادة جفازين استشعار ؼبستول القمح أحدنبا لبلستشعار باؼبستول  
 فلأس ُبلبلستشعار باؼبستول األدىن بالضومعة كيكوف  كالثاينالضومعة  أعوىلوقمح كيثبت  العووم

 الضومعة .

ذبرل عموية التطفَت مرتُت ُب العاـ مرة عند مدخل فضػل الضػيف كمػرة عنػد مػدخل فضػل الشػتاء 
 . الَتقة( –البويضة  –الدكدة  –السوسة -كذلك من األطوار اؼبختوفة لوسوس ) الفراشة
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 -الخطوات :
 طفَتىا من الدقيق أك من القمح  .يتم تفريغ الضوامع اؼبطووب ت -1
 ليكوف موقد لثبلثة كيوو جراـ من الفحم النباٌب . األؼبنيـويتم استخداـ جردؿ من الضاج أك -2
يػػػتم إشػػػعاؿ النػػػار ُب الفحػػػم النبػػػاٌب ) يفضػػػل فحػػػم فواكػػػو(كاالنتظار حػػػىت يتػػػوىج كػػػل الفحػػػم -3

 كتنطفئ النَتاف .
طػن دقيػق فػوؽ الفحػم اؼبتػوىج كتػلاد   50 سػعتفا كجم من الكربيت لوضومعة اليت  1يتم كضع -4

 كمية الفحم تبعا لسعة الضومعة بنفا اؼبعدؿ .
يػػػتم تعويػػػق اعبػػػردؿ كبػػػو الفحػػػم كالكربيػػػت بسوسػػػوة حديديػػػة عنػػػد فوىػػػة الضػػػومعة كنغوػػػق بػػػاب -5

ُب منتضػف  متػدٕبالضومعة بعد التأكد من عدـ اشتعاؿ الفحم مرة أخرل مػع التأكػد مػن أف اعبػردؿ 
 عة كبعيدا عن اعبوانب .الضوم
الفوستوكسػػُت  أقػػراصسػػاعة يػػتم إخػػراج اعبػػردؿ مػػن داخػػل الضػػومعة مػػع كضػػع  24بعػػد حػػوإب -6

PHOSTOXIN   اعبػػػردؿ مػػػرة أخػػػرل لوضػػػعو  إعػػػادةجػػػراـ ٍب  3لوطػػػن كزف القػػػرص  أقػػػراص 3دبعػػػدؿ
عبػػردؿ عوػػى السػػابق كحػػذارل مػػن التعػػرض لؤلخبػػرة اػبارجػػة مػػن أقػػراص الفوستوكسػػُت ففػػي قاتوػػة كتػػرؾ ا

ىػػذا اغبػػاؿ يػػـو كػػامبل كاف كػػاف بعػػض اؼبتخضضػػُت ُب عمويػػات التطفػػَت يكتفػػوا بعشػػرة سػػاعات فقػػط 
 يتم إخراج اعبردؿ إال بعدما يتحوؿ كل األقراص ؼبسحوؽ . عموما ال

 -مالحظات :
فبنػوع التعػرض ألخبػرة الكربيػػت كألخبػرة الفوستوكسػُت لتأثَتىػا السػػاـ كالقاتػل كينضػح باسػػتخداـ  -1

 امات كقفازات مناسبة أثناء إجراء ىذه الطريقة .كم
يبكن إجراء طريقة التبخَت ليا فقط َب صوامع الدقيق كلكن أيضا داخل صاالت اؼبطحن أك -2

 مضنع اؼبكركنة بشرط غوق األبواب جيدا كعدـ الدخوؿ إال بعد مركر األكقات اؼبشار إليفا .
 اللراعػيدؿ الػذم وبتػول عوػى الفحػم كالكربيػت هبب اغبذر من اشتعاؿ النَتاف أثناء كضع اعبر -3

 مع الدقيق العالق َب جوانب الضومعة .
التبخػػَت ألهنػػا تكسػػر  ُبهبػػب اغبػػذر مػػن تػػرؾ دقيػػق داخػػل الضػػومعة أثنػػاء إجػػراء ىػػذه الطريقػػة -4

 اعبيووتُت .
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 الباب الرابع

 قشه غشيل وترطيب القنح 
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 وترطيب القمحقسم التنظيف 

لوطحن فالقمح  إلعدادهبعد عمويات الغربوة كالتنظيف ذبرل عمويات تعديل رطوبة القمح كتكيفو 
تقريبا كقد تقل عن ذلك أك تليد ففناؾ أقماح  %10اػباـ الوارد لومطاحن تبوغ متوسط رطوبتو 

مثل %14.5 إٔبقماح قد تضل رطوبتفا أ الضوب ك السعودممثل القمح  %7 لال تتعدرطوبتفا 
كنظرا ألف اغببوب أثناء طحنفا %14األقماح الفرنسية بينما رطوبة اؼبنتجات هبب أف تكوف ُب حدكد

رطوبتفا فاف نسبة الرطوبة لوقمح اؼبعد لوطحن هبب أف تكوف ُب  2-1.5 حوإبتفقد 
كؽبذا  (%16-%15.5)حىت يبكن الوصوؿ برطوبة اؼبنتجات ُب اغبدكد اؼبقررة   (%16-%15.5)حدكد

لوطحن  كإعدادهاف تعديل الرطوبة كتكييف القمح يعترب من العوامل األساسية لتجفيل القمح ف
 -: التإبكزبتوف عموية الًتطيب تبعا لنوع الطحن عوى النحو 

ُب ؾباؿ مطاحن اغبجارة كمطاحن السوندرات القديبة يتم استخداـ الغساالت ُب غسيل القمح  -1
القمح ُب الغسالة كتعريضو لتيار متدفق من اؼباء يؤدل  إمرارلو حيث يتم  ةالبلزمالرطوبة  كإعطاء

القمح اؼبغسوؿ عوى جفاز  إمراراألتربة كالرمل العالق باغببوب ٍب  إزالة إٔبترطيبو  إٔب باإلضافة
النشاؼ لوتخوش من الرطوبة اللاإدة اؼبوجودة عوى سطح اغببوب كتكسب حبوب القمح خبلؿ 

 إظبنتيةٍب يتم زبلين القمح اؼبغسوؿ ُب صوامع خشبية أك من الرطوبة  %5-3عموية الغسيل
ساعة كىى الفًتة الكافية لوسماح لوماء باالنتشار  24-8تسمى اؽبوايات لفًتات تًتاكح مابُت 

فًتة هتوية اغببوب الوصوؿ برطوبتفا عند  ىال تكفداخل اغببوب كَب بعض اغباالت عندما 
قويل من اؼباء عن طريق الببللة لرفع رطوبة القمح  ضافةإالرطوبة اؼبناسبة فانو يتم  إٔبالطحن 
 عند الطحن . %2-1 دبقدار 

اؼبستورد النظيف فانو  األجنيبعموية غسيل لوقمح  لال ذبر ُب مطاحن السوندرات اغبديثة حيث  -2
 -: يويلو عن طريقة الًتطيب اؼبتعدد اؼبراحل كما  ةالبلزمالقمح الرطوبة  إعطاءيتم 

كمية من اؼباء عن طريق   بإضافةتقريبا  %14 إٔبيتم توصيل رطوبة القمح  -:اؼبرحوة األكٔب  -
 ساعة . 24جفاز الًتطيب ٍب يتم زبلين القمح ُب صوامع القمح الرطب ؼبدة 

بنقل القمح من صوامع الًتطيب األكٔب  16-15 إٔبيتم توصيل رطوبة القمح  -اؼبرحوة الثانية : -
ساعة أخرل قبل  12عوى جفاز الًتطيب ٍب زبلينو ؼبدة  رارهبإمكذلك  الثاينصوامع الًتطيب  إٔب

 طحنو .
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 -والجدير بالذكر ييتم غسيل القمح فى المطاحن القديمة وذلك  من أجل :
التخوش من قطع الطمي كاألتربة اؼبوتضقة باغببوب كفضل الشواإب اليت زبتوف عن    -1

 قشور كالتنب كالقضوة .القمح ُب الوزف النوعي مثل الللط كالقطع اؼبعدنية كال
 GRAIN كاألفقي الرأسيذلك الغساالت ذات النشاؼ  ُبتعديل رطوبة القمح كيستخدـ -2

WASHER . 
مياه الغسالة  ُبحيث يتم تعويق القمح  ةالرإيسيبريبة الغسالة  ُبلوقمح  تعوًنكتقـو الغساالت بعموية 

يتم سحبو بواسطة بريبة  كالذمحوض اؼبياه  ُبفا ـبرج الربيبة أما الشواإب الثقيوة فيتم ترسيب إٔبكينقل 
 ـالبلز اللالطة كنظرا لضعوبة توفَت اؼباء  ُبكيفضل  مياهاذباه ـبالف ليتم دفعفا لوخارج بواسطة تيار  ُب

حيث يدخل القمح    dry stonerكصعوبة التخوش من مياه الضرب ًب استخداـ جفاز فاصل الللط 
كوبية ) تتكوف من أجلاء متداخوة حبيث تطوؿ كتقضر( بطوؿ اؼبطووب غسيوو عرب ماسورة  توس

قاع  ُبحوض الغسيل حيث تنقوو بريبة خبلؿ اؼباء لونشاؼ بينما يًتسب الللط كالشواإب اؼبعدنية 
 اغبوض حيث تنقوفا بريبة أخرل غبوض الًتسيب 

وامع التخلين االبتداإي ٍب غسيوو كتعديل رطوبتو كىذا القسم يقـو بتنظيف القمح بعد سحبو من ص
صوامع التفوية االبتداإية ، كعادة فاف ىذا القسم قادر عوى تنظيف القمح اؼبخضش ُب  ُبكزبلينو 

 -ساعة كفيما يوي أىم األغراض اػباصة هبذا القسم : 18-16الطحن ُب اليـو خبلؿ 
 سطح حبوب القمح. التخوش من  صبيع الشواإب ك اغببوب الغريبة كتنظيف -1
 ترطب القمح ٍب هتويتو ُب صوامع التفوية االبتداإية . -2
عمل خوطات األقماح اؼبناسبة كاليت تعطى نتاإج جيدة َب نوعية الدقيق مع ربقيق كفر اقتضادم  -3

 مناسب .
اؼبرحوة  ُبالقمح بعد سحبو من صوامع هتوية التكييف األكٔب لتعديل رطوبتو أك خوطو  تنظيفكيتم 

ٍب معاموتو بفرش القمح   SECOND CONDITIONING BINSية لوًتطيب ) التكييف( الثان
ىذا القسم تكوف مساكية  ُب( ٍب خوطو ككزنو قبل الدشة األكٔب كقدرة التنظيف  األكوونةلفضل ) 

 ساعات . شباينىذه اؼبرحوة خبلؿ  ُبلومطحن  حيث هتوية  القمح اؼبخلف  اإلنتاجيةلوطاقة 
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 طن يوميا . 100سعتو حديث يعرض مبوذج لقسم ترطيب القمح ؼبطحن  1-4الشكل 

1-4الشكل   

VDM2 
SC6 

D3 

HL10 

LL11 LL 9 

HL8 
9 

HL9 

LL10 LL8 

HL11 
8 

AL6 AL4 AL3 

SC7 

AL5 

SC9 

SC8 

TO E6 
E4 

VDM1 

FROM A2 

E5 

10 11 

G7 
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 -حيث أف :
 A2,IHS1 شفاط الغبار  ؾبموعة السكينة األفقية ك

 AL3-AL6 ليل(ا)أك ىواإيةبا اؿب
 إٔب األتوماتيكىالقمح اؼبرطب اػبارج من ؾبموعة الًتطيب  توجيوصماـ 
  8أك  7اؼببدإيالتكييف صوامع 

D3 

 E4 قسم الًتطيب اؼببدإي إٔبساقية نقل القمح من قسم اػبوط 
 E5 إٕب ؾبموعة الًتطيب الثانيةساقية نقل القمح 

 G7 9دخوؿ القمح لوضومعة  ُببوابة نيوماتيكية تتحكم 
 HL8 7 اؼببدإيلضومعة التكييف  العووماؼبستول 

 HL9 8 اؼببدإي لضومعة التكييف العووماؼبستول 
 HL10 9 اؼببدإيلضومعة التكييف  العووماؼبستول 
 HL11 10 اؼببدإيلضومعة التكييف  العووماؼبستول 

 LL8 7 اؼببدإياؼبستول السفوى لضومعة التكييف 

 LL10 8 اؼببدإياؼبستول السفوى لضومعة التكييف 

 LL11 9 اؼببدإياؼبستول السفوى لضومعة التكييف 

 LL10 10 اؼببدإيسفوى لضومعة التكييف اؼبستول ال

 SC6, SC8  ارًن ترطيببر 
 SC7 7,8تفرغ الضوامع بريبة 

 SC9 9,10تفرغ الضوامع بريبة 
 VDM1  األكٔب ًتطيبالكحدة 
 VDM2  الثانية ًتطيبالكحدة 
 LL9 ) أكويل( ىواإيؿببا 

 A2 FROM A2 كحدات شفط غبارمن 

 E6 TO E6إٔب الناقل الرأسي 
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كعادة يكوف ـبارج صوامع الًتطيب عربة  
عن ؾبموعة مواسَت بينفم أىرامات داخل 
الضومعة ؼبنع تبقى أم قمح ُب الضومعة 
عند تضفية الضومعة ككذلك لضماف أف 
القمح الذم يغسل أكال ىو الذم ىبرج 

 . 2-4أكال كما ىو مبُت بالشكل 
كاعبدير بالذكر أف القمح يستقر ُب 

فًتة زمنية   7,8األكٔب صوامع الًتطيب 
ساعة فكوما كاف   16-12تًتاكح مابُت 

زادت اؼبدة اللمنية   HARDالقمح صوب 
 كالعكا .

عوما بأف الطاقة اإلنتاجية لوحدة الًتطيب 
 .     LITRE 200تساكل  VDM1األكٔب 

وما بأف ساعة ع   6فًتة زمنية تساكل   9,10صوامع الًتطيب الثانية  ُبحُت أف القمح يستقر  ُب
 .     LITRE 100تساكل  VDM2الطاقة اإلنتاجية لوحدة الًتطيب الثانية 

HEAT DAMPING         

بالنسبة  ةالتكنولوجيىو ربسُت خواصو  HEAT DAMPINGمن ترطيب القمح األساسيالغرض 
بلؾ الطاقة الكفربية لعموية الطحن لوحضوؿ عوى منتجات طحن ذات جودة عالية مع تقويل استف

سواء من الناحية الفنية أك االقتضادية كذلك بتثبيت رطوبة القمح  ةالتكنولوجيكرفع كفاءة العمويات 
 اؼبطحوف كمن ٍب تثبيت خضاإش نواتج الطن النفاإية .

التعامل مع القمح باؼباء كباغبرارة  أمفيعٌت   WHEAT CONDITIONINGأما تكييف القمح 
 كدة لتحسُت خواص القمح الطبيعية حىت تناسب عموية الطحن .لفًتة زمنية ؿبد

 -الغرض من التكييف : يليوفيما 
 تضوب طبقات الردة حببوب القمح فبا يسفل فضوفا عن األندكسرـب . -1
 سفولة طحن كتنعيم األندكسرـب بأقل طاقة فبكنة . -2
اعبودة منخفض  عإباؼبناخل كالسرندات كاغبضوؿ عوى  دقيق  ُبسفولة لبل منتجات الطحن  -3

 الرماد اللبفاض كجود الردة كاعبنُت .

 2-4الشكل 
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 الوصوؿ لورطوبة اؼبطووبة لوقمح . -4
دقيق اػببل مع  إنتاج ُباستخداـ األقماح الرخيضة  إمكانيةربسُت صفات اعبيووتُت مع  -5

 احملسنات الكيمياإية . إضافةالستغناء عن ا
 -عوى العوامل التالية :كخبضوص كمية اؼباء اؼبضاؼ كدرجة حرارة التكييف فيعتمدا 

 لوطحن . اؼبثويالطحن كالرطوبة  ُبنوع القمح اؼبستخدـ  -1
 الدقيق أك السميد . إلنتاجالغرض من الطحن سواء  -2
 درجة حرارة اؽبواء كرطوبتو النسبية . -3
 داخل اؼبطحن . بالسواقيانقل القمح يتم بواسطة  نظاـ نيوماتيكى أك  -4
 حيث الرطوبة .من  لوطحنمواصفات اؼبنتجات النفاإية  -5

ٓب تتجاكز رطوبتو  الذم السعودمكَب بعض اغباالت يكوف القمح الوارد جاؼ جدا مثل حالة القمح 
صوامع القمح  إٔب الثاينترطيب ثالث عند نقل القمح من صوامع الًتطيب  إٔبفاف األمر وبتاج  7%

كيكتسب القمح ُب  كمية من اؼباء ُب خط كصوؿ القمح لوضوامع  بإضافةقبل الطحن مباشرة كذلك 
 من الرطوبة . %7 حوإبىذه اؼبرحوة 

كالًتطيب اؼبتعدد لؤلقماح دكف الغسيل يعطى القمح حاجتو من اؼبياه دكف نقش أك زيادة حيث -2
 كاليتالتغوب عوى مشكوة صرؼ مياه الغسيل الكثَتة  إٔب باإلضافةيتم التحكم ُب كمية اؼبياه اؼبضافة 

m 200 إٔبتضل 
3
 . من اؼبياه  

 -: إٔبيؤدل  %16-15.5 إٔبكالوصوؿ برطوبة القمح أثناء مراحل الًتطيب 
  ذبود طبقات الردة ) الطبقات اػبارجية لوحبوب ( فبا يقول من تكوف اعبليئات الضغَتة فيفا

من الردة كالسنوف مع البفاض نسبة الرماد ُب الدقيق نتيجة  خإبدقيق  إنتاج إٔب بالتإبكيؤدل 
 ات من الردة بو .لعدـ كجود جليئ

  إلدارة ةالبلزمسفولة فضل الردة عن األندكسيرـب فبا يقول من تكاليف القول احملركة 
اغببة باغبجارة أ،  أجلاءينشأ عن احتكاؾ  الذممن قوة خبر اؼباء  وكما يتبع السوندراتالطواحُت 

 من الدقيق بضفة عامة . عإبالدرافيل كاغبضوؿ عوى معدؿ 
 ت األندكسيرـب ُب سوندرات التنعيم حيث تكوف جليئات األندكسيرـب سفولة تنعيم جليئا

 خالية من بعض جليئات الردة ُب هناية مراحل الطحن .
 . سفولة لبل منتجات الطحن ُب اؼبناخل كالسرندات 
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  اغبضوؿ عوى منتجات طحن ذات الرطوبة اؼبطووب دكف زيادة عن اغبد األقضى فبا يعرض
 ؼبواصفات القياسية .ىذه اؼبنتجات لوحيود عن ا

  استخداـ األقماح الرخيضة . كإمكانيةربسُت  مواصفات اعبووتُت 
 املاء للكنح  إضافةطرم 4-4-1

 -: يوياؼباء لوقمح كىى كما  إلضافةيوجد ثبلث طرؽ 
استخداـ الغسالة كالنشاؼ كبريبة خوط أك بريبة عادة ػبوط القمح باؼباء كىذه الطريقة ٓب تعد  -1

 احن اغبديثة .اؼبط ُبتستخدـ 
نظاـ الًتطيب مع استخداـ بريبة خوط أك بريبة عادية  ُباإلضافة اؼبباشرة بالتحكم اليدكم  -2

 خوط القمح باؼباء . ُبلوتحكم 
نظاـ الًتطيب بتحديد نسبة رطوبة القمح قبل كبعد  ُب األتوماتيكىاإلضافة اؼبباشرة بالتحكم  -2

ة بعد الًتطيب مع استخداـ بريبة خوط ك بريبة عادية الًتطيب لتحقيق الرطوبة النفاإية اؼبستفدف
 ػبوط القمح باؼباء .

 كميات المياه المراد إضافتها 
 معادالت ىامة لقسم الترطيب

 = بالوًتكمية اؼباء اؼبضاؼ  
PR( H2-H1)/( 100-H2) 

 -حيث أف :
 PR لوحدة الًتطيب بالطن لكل ساعة اإلنتاجيةالطاقة 

 H1 الرطوبة االبتداإية
 H2 الرطوبة اؼبطووبة

 
 وزف القمح بعد تعديل الرطوبة =

W( 1+(H2-H1)/100-H2) 
 

 -مثاؿ:
كالرطوبة النفاإية لوقمح  %9.5كالرطوبة االبتداإية لوقمح  12T/Hلومطحن  اإلنتاجيةكانت الطاقة   إذا

 َب الساعة . إضافتفاأحسب كمية اؼباء اؼبطووب ،  15.5%
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  اإلجابة
 َب الساعة = ضافتفاإكمية اؼباء اؼبطووب 

PR( H2-H1)/( 100-H2) 
120000(15.5-9.5)/(100-15.5) 

852 L/H 

 الرتطيب قبل الدشة األوىل  4-4-2     

 الغرض منو
الطحن سواء بالتبخَت من  إٔبتبلَب ما يتم فقده من رطوبة القمح أثناء نقوو من قسم التكييف  -1

 قوب اغببة . إٔبحبوب لو اػبارجيسطح اغببة أك بتحريك الرطوبة من السطح 
نسبة  إضافةالًتطيب كفيو يتم  أثناءالقمح  الرطوبةتقدير نسبة  ُبتبلَب ماقد وبدث من خطأ  -2

فقده من الطبقة  مما يتالقمح كذلك بتعويض  إٔب %0.5بسيطة من الرطوبة تقدر حبوأب 
ذه النسبة النقل لتجود طبقات الردة كربسن مواصفات الطحن كلكن ى أثناءاػبارجية لوحبوب 

 عوى نسبة رطوبة منتجات الطحن . رال تؤث
كتتم باستخداـ جفاز الًتطيب األتوماتيكى كبريبة خوط قضَتة قبل الدشة حبوأب نضف ساعة 
النتشار الرطوبة داخل اغببوب كيوـل ؽبا خلاف صغَت بل الدشة األكٔب يسع قدرة اؼبطحن خبلؿ فًتة 

 الًتطيب .
 معامل ىفاذية املاء داخل احلبوب العوامل املؤثرة على  4-4-3

 أوال نوع القمح .
معدؿ نفاذ اؼباء بداخوو من حيث  اتوف معفىبإف اختبلؼ الضفات الطبيعية كالكيمياإية لوقمح 

 -الكمية كزمن التشرب كذلك لؤلسباب التالية :
 نسبة البروتين بالحبة  -1

سبتضفا جليئات النشا الغَت  اليتاء أضعاؼ كمية اؼب2:3 فجليئات الربكتُت ؽبا القدرة عوى امتضاص 
متفتكة  عن طريق ربطة اؼباء اؼبضاؼ لوحبوب كمن ٍب ينخفض معدؿ نفاذية اؼباء داخل اغببوب  

 كوما ارتفعن نسبة الربكتُت هبا .
 الصالبة  -2

أف الًتكيب البناإى الضوب لؤلقماح الضوبة يبثل حاجلا طبيعيا غبركة اؼباء داخوفا فبا يؤدل اللبفاض 
 اؼباء اؼبضاؼ بسفولة . اؼبسامية النفاذية بينما سبتش األقماح غَت الضوبة ذات الًتكيب البناإى سرع

 المعامالت السابقة لعملية الترطيب -3
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 لوحبة أك تعرض اغببة لوتكسر تلداد نفاذية اؼباء لوحبة . اػبارجيخربشة لوسطح  إحداثعند 
  -ثانيا نسبة الرطوبة األصلية للحبة :

نسبة الرطوبة األصوية لوحبوب قوت سرعة نفاذية اؼباء بداخوفا كعوى ذلك فاف  كوما البفضت
اؼباء عوى  إضافةلوتكييف ككذلك  ـالبلز يعمل عوى تقويل الوقت  %12حدكد  ُب اؼببدإيالًتطيب 

 اؼباء عوى مرحوة كاحدة . إضافةمن  أسرعمرحوتُت يكوف 
لووصوؿ لورطوبة النفاإية  ـالبلز كمية اؼباء   كهبب ربديد الرطوبة األصوية لوحبوب بكل دقة غبساب

 تتحدد دبعرفة الطحاف كنتيجة الختبار نواتج الطحن بعد الدشة األكٔب . كاليتعوى الدشة األكٔب 
 ثالثا درجة حرارة الحبوب .

تلداد فًتة التكييف َب  كبالتإبتلداد معدؿ نفاذية اؼباء داخل اغببوب كوما ارتفعت درجة اغبرارة 
حسب درجة اغبرارة اؼبستخدمة كما  أقساـأربعة  إٔبعن فضل الضيف كتنقسم طرؽ التكييف  الشتاء

 -: يوي
  التكييف على البارد 

 كلو فبيلات كعيوب .كيتم عند درجة حرارة الغرفة 
  مميزاتو

 تغَتات ضارة بالقمح . إحداثعدـ  -1
 ذبانا توزيع الرطوبة بُت طبقات النخالة كاألندكسبَـت . -2

  عيوبو 
 تاج لوقت أطوؿ كمن ٍب حجم أكرب من ىوايات التخلين .وب -1
 اؼبرة الواحدة . ُب %3ال يبكن زيادة الرطوبة عن  -2

 التكييف على الساخن
Oتليد درجة اغبرارة عن  أالكهبب 

C 49  قوة اعبيووتُت كعدـ تغَت  ُبدرجة مئوية لتبلَب حدكث تغَت
تستخدـ راديَتات أك اؽبواء الساخن كهبب تربيد  ليتاالربكتُت   كيتم تسخُت القمح باؼببادالت اغبرارة 

 القمح بعد االنتفاء من عموية التكييف .
 التكييف ببخار الماء 

درجة مئوية  46 إٔبالقمح لًتتفع درجة حرارة القمح  إٔبحيث يدفع خبار ماء من الغبلية مباشرة 
ر اؼباء مع تربيد القمح بعد انتفاء نفا الوقت باستخداـ برارًن اػبوط اؼبتضوة ببخا ُب اؼبياه كإضافة

 عموية التكييف 
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  رابعا مدة التكييف 
كيتم ، تجاربو ككفاءة اؼبطحن لمدة التكييف كظركؼ التكييف تبعا  ُب الرأمالطحاف ىو صاحب    

كمن  األكٔباؼبرحوة  ُبلوماء  إضافةمرحوتُت أك ثبلث مراحل تضاؼ أكرب نسبة  ُباؼباء لوقمح  إضافة
اؼبرحوة أما اؼبرحوة الثالثة فيضاؼ  ُباؼباء  إضافةاألكٔب تضاؼ نسبة ماء مساكية نضف نسبة اؼبرحوة 

 قبل الطحن بنضف ساعة .%50.5 نسبة 
يتعجن القمح  اؼبثويتقدير نسبة اؼباء اؼبضاؼ بالليادة عن الرطوبة  ُبكاعبدير بالذكر أنو عند اػبطأ 

نخفض معدؿ الطحن أما َب حالة البفاض نسبة فضل األندكسيرـب عن أغوفة الردة كي لكال يسف
النخالة سفوة التفتت كسبر مع  الدقيق من  أغوفةلوطحن تضبح  اؼبثويرطوبة القمح عن الرطوبة 
 تقل جودتو .                                                                   كبالتإبالدقيق  ُباؼبناخل كترتفع نسبة الرماد 

 التفريؼ مً صوامع التهييف 4-4-4

الضومعة يبلحظ عموية تدرج لوقمح حسب الوزف  أعوىالضوامع بالقمح من فتحة التغذية  ئمو إثناء
لوقمح  إزاحةمركل الضومعة بينما ربدث  ُباألثقل  النوعيستقر القمح ذات الوزف ي حبيث النوعي

 غبواإط الضومعة . األخف كزنا كالشواإب اػبفيفة بعيدا عن اؼبركل كتستقر مبلصقة
الضومعة يبلحظ ربرؾ القمح عوى شكل عمود فوؽ  أسفلكعند تفريغ الضومعة من فتحة مركلية 

كاؼبًتكل  النوعيالوزف  ُبمركل الضومعة ، كنتيجة لذلك يتم تفرغ القمح األثقل  كأسفلفتحة التفريغ 
 ألسفل أعوىربركو من  ليبدأإط بينما يتبقى القمح األخف كزنا كاؼببلصق لوحوا أكالمركل الضومعة  ُب

كزنا من مركل الضومعة فبا يتسبب عنو اختبلؼ ؼبواصفات القمح اؼبسحوب  األثقلبعد سقوط القمح 
الضوامع اؼبربعة لليادة احتكاؾ القمح  ُبكضوحا  أكثرمن الضومعة الواحدة ، كتبدك ىذه الظاىرة 

صوامع الًتطيب كالتكييف حيث  ُب، ككذلك التفريغ  أثناءالضومعة  أركاف ُبباغبواإط كبطئ ربركو 
التفريغ بينما يستقر نلكؿ القمح  إثناءكاؼببلصق غبواإط الضومعة  أكالًب ترطيبو  الذميبقى القمح 

كاجملاكرة لوحواإط  العوويةالطبقة  ُبفوؽ فتحة التفريغ يويو القمح اؼبتواجد  اؼبركلمالعمود  ُباؼبتواجد 
 . كأرخضفاالطرؽ اؼبستخدمة  كأحسنطيبو  .ًب تر  ما راآلخكىو  أعوىمن 

 الضومعة  أسفلتعدد فتحات التفرغ  -1
بعدد فتحات التفريغ بدال من استعماؿ فتحة كاحدة لوتفريغ كربرؾ  أعمدة ُبربرؾ القمح  إٔبكتؤدل 
منتضف الضومعة ، كما تتيح الفرصة لتحرؾ القمح اؼببلصق بسرعة اكرب فبا  ُبعمود كاحد  ُبالقمح 
 التفريغ من فتحة كاحدة .لو ًب 
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ما أكؿ    FIRST IN FIRST OUTاختضار لوتعبَت أم FIFOكتسمى ىذه الضوامع صوامع 
 . جما ىبر أكؿ  ليدخ

 -ىـر فوؽ فتحة التفريغ : أووضع مخروط  -2
من نضف مقطع الضومعة فوؽ فتحة التفريغ كذلك  أكثراؽبـر  أكحيث تغطى قاعدة اؼبخركط 

بدال من مركل الضومعة كيعاب عوى ىذه الطريقة البفاض  الضومعةمن جوانب  لوسماح لوقمح باؼبركر
 سرعة تفريغ الضومعة .

 عموية ترطيب القمح من األمور اؽبامة لفضل القضرة عن اغببة كتسفيل عموية الطحن . إف
 -ك تتواجد أجفلة ترطب القمح َب صورتُت كنبا :

 . أجفلة ترطيب يدكية -1
 أجفلة ترطيب أتوماتيكية . -2
 أجهزة الترطيب اليدوية   4-5-1

 يعرض ـبطط توضيحى لعناصر الًتطيب ؼبرحوة الًتطيب األكٔب َب اؼبضانع اغبديثة . 3-4الشكل  
 -حيث أف :
 12 ؿبرؾ كفرىب 1 دخوؿ اؼباء

 13 صندكؽ تركس 2 ؿببا يدكل بويو
 14 ؾبموعة نقل اغبركة بالسيور 3 صماـ كفرىب

 15 خركج القمح اؼبرطب 4 ؿببا يبكن ضبط التدفق منو
 16 ركاإل تثبيت بريبة اػبوط  5 مقياس التدفق
 17 كراسى ؿبور الربيبة 6 دخوؿ القمح

 21 موصبلت التحكم جملا القمح 7 ماسورة ترزيل اؼباء
 22 كاببلت االمداد بالتيار الكفرل 8 ؾبا تدفق القمح

 23 لوحة التحكم 9 بداؿ
 24 موصبلت الضماـ الكفريب  10 عمود العضو الدكار لوربيبة

   11 بريبة اػبوط 
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 -نظرية العمل :
اعبدير بالذكر أف الطحاف يقـو دبعرفة رطوبة القمح من اؼبعمل كبناء عوى ذلك يقـو بتحديد كمية 

م القمح اؼبتدفق  اؼباء اؼبطووب إضافتفا لتدفق القمح اؼبوجود كالذم ًب تثبيتو بواسطة قياسات حج
كاؼبدرج عادة من   5 باالستعانة دبقياس التدفق   4كبعد ذلك يقـو بضبط تدفق اؼباء بواسطة الضماـ  

    1000l/hحيث يتم ضرب قراءة ىذا اؼبقياس  َب ثابت ىذا اعبفاز فوو كاف ثابت اعبفاز   0.6 -0.1
كيووجراـ َب الساعة    400دفق اؼباء ىو ففذا يعٌت أف معدؿ ت  0.4 فمثبل لو أف قراءة اعبفاز كانت 

فعند كجود قمح يوصل ىذا  3بالتحكم َب توصيل كفضل الضماـ الكفرىب  8كيقـو ؾبا القمح 
 الضماـ كالعكا بالعكا .
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 أجَسة الرتطيب األتوماتيهية   4-5-2

اصر اؼبرحوة كالزبتوف عن عن، يبُت عناصر اؼبرحوة األكٔب لوحدة الًتطيب األتوماتيكة  4-4الشكل 
 -األكٔب لوحدات الًتطيب اليدكية سول فيمايوى :

 19 ـبرج جفاز قياس تدفق القمح 4  صماـ ربكم َب التدفق ىواإى
 20 جفاز قياس تدفق القمح 6 ـبرج جفاز قياس رطوبة القمح

 25 مدخل القمح اعباؼ اؼبطووب ترطيبو 18 جفاز قياس رطوبة القمح 
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 -نظرية العمل :
القمح اؼبطووب  ُبالشديد تقـو بقياس كمراقبة احملتول الرطوىب  ىاأل توماتيكموعة الًتطيب ؾب إف

الرطوبة اؼبطووبة بغض النظر عن القيمة اؼببدإية لورطوبة ، كيوجد نظاـ ربكم  إٔبتشغيوو ، كالوصوؿ 
الوحدة عن زبتوف نظرية عمل ىذه  كال،  لوقيم النفاإية راؼبباشرض غبتغذية مرتدة لو أتوماتيكى

مثيوتفا اليدكية ككذلك كمية اؼباء اؼبطووب اضافتو يتم معرفتفا أتوماتيكيا بواسطة جفاز ربكم مربمج 
ثبلثة  يعطى كالذل 18يقـو بقراء كبل من رطوبة القمح كالىت يتم ربديدىا أتوماتيكيا بواسطة اعبفاز 

 -: يويقيم كىم كما 
 . درجة الحرارة –الكثافة  –المحتوى الرطوبى 

كمن ٍب يتم التحكم َب تدفق اؼباء  20ككذلك حجم القمح اؼبتدفق بواسطة جفاز قياس تدؼ القمح  
كَب ،  4الذل يتم ترزيله أتوماتيكيا بواسطة ربكم جفاز التحكم اؼبربمج َب صماـ التحكم َب التدفق 

جفاز التحكم  أب 8تضل إشارة من اجملا  سبب من األسباب  ألم حالة توقف عيار القمح أك اؼباء
 أف يعود لوتشغيل بلكاؿ السبب . ىإنذار عو يتم توقف اعبفاز ؿبدثا صفارةاؼبربمج 

دبضدر ميكرككيف ، كيقاس كثافة اؼبنتج  تكوف ملكدة عادة كحدة قياس  الرطوبةكاعبدير بالذكر أف 
يا رطوبة كىذا النظاـ يق، PT100بواسطة خوية كزف كقياس درجة اغبرارة بواسطة ؾبا درجة حرارة 

 ُب( كمن ٍب يتحكم  إليفاالقيمة اؼبطووب الوصوؿ  أماؼبنتج عند اؼبخرج كيقارهنا بالقيمة اؼبرجعية ) 
 اؼباء . إضافةمعدؿ 

أما كحدة قياس الرطوبة كاليت تعمل باؼبيكرككيف تلكد خببلط تفريغ يعطى عينات مستمرة أثناء 
 تج .تدفق اؼبن إعاقةخاصة بدكف  ذالقةالتشغيل من خبلؿ 

أما احملتول الرطوىب فيقاس بقياس معدؿ زبميد شعاع اؼبيكرككيف اؼبار عرب اؼبنتج ، كيتناسب معدؿ 
 القمح كدرجة حرارتو . ُبامتضاص الطاقة  تناسب طرديا عوى ؿبتول الرطوبة 

 قياسفم دبجا درجة حرارة كخوية كزف معدة لذلك . فيتمدرجة حرارة اؼبنتج ككثافتو  أما
لوحة التحكم يقارف بيانات القياس مع القيم اؼبرجعية اؼبدخوة  ُباؼبوجود تحكم اؼبربمج جفاز ال أما

 اؼباء . إضافةلوحدة  ةالبلزم اإلشاراتكمن ٍب يعطى ، بواسطة اؼبشغل 
تساعد عوى قراءة  ففي كشاشات عرض رقمية  مربمج ربكم اؼبستخدمة عبفاز كحدة التحكم  أما

 أداءمتغَتات التشغيل كمتابعة  كإدخاؿاؼبقاسة كمعدؿ التدفق اؼباء نتاإج القياسات مثل الرطوبة 
 عمل اؼبعايرة الركتينية . إمكانيةمع  اإلنذارالوحدة كمتابعة رساإل 
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ككبيط القارئ عوما بأف كحدة الًتطيب األتوماتيكية لومرحوة الثانية ال زبتوف عن مثيوتفا َب اؼبرحوة 
 األكٔب .

 .لة من إنتاج شركة ستاكى يبُت تركيب ببل 6-4كالشكل 
  -حيث أف :

 1 ؿبرؾ كفريب
 2 ؾبموعة اإلدارة

 3 بريبة
 4 غطاء شفاؼ 

 5 خركج القمح اؼبرطب
 6 جسم الببللة
 7  كرسي ؿبور 

 8  القمح اعباؼدخوؿ 
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 الباب اخلامص

 قشه الطحً
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 قسم الطحن

كذلك بفضل  لبلستخداـمنتجات قابوة  إٔبربويل اؼبادة اػباـ كىى القمح  ىين عمويات الطح
القشرة ) الطبقات اػبارجية لوحبوب ( كاعبنُت عن األندكسيرـب ٍب يتبع ذلك تنعيم األندكسيرـب 

اؼبختوفة كذلك بفضل ىذا الدقيق عن طبقات الردة  لبلستخداماتلوحضوؿ عوى الدقيق اؼببلإم 
اؼبنتجات الوسيطة األخرل  إٔب باإلضافةالناعمة أك اػبشنة اػبالة سباما من األندكسيرـب  النخالة إلنتاج

 لضناعة اؼبكركنة كاغبوول . ـالبلز مثل السميد 
 إٔبالطحن باعبرش بواسطة الدش ُب ىوف من اغبجر لووصوؿ  أسووبالقدًن  اإلنسافعرؼ  كلقد

قبل  4000-2000 عاميب كاموة كذلك بُت اؼبكونات الداخوية لوحبوب بعد أف كاف يأكل اغببو 
عوى حجر ثابت  عووماؼبيبلد ٍب بدأ ت تعرؼ عمويات الطحن باستخداـ اغبجارة فكاف يدار حجر 

 . العوومكيتم تغذية اغببوب من فتحة باغبجر 
 كبالتإب اإلنسافبدال من  اإلدارةتدار باليد ٍب استخدمت اغبيوانات ُب  كاليتٍب استخدمت الرحاية 

قبل اؼبيبلد  ٍب بدأ ُب عمويات تطوير كساإل  1500اد حجم اغبجر اؼبستخدـ ُب الطحن كذلك عاـ ز 
قبل اؼبيبلد ، كَب بداية  100الطواحُت عاـ  إدارةاإلدارة باستخداـ اجملارل اؼباإية كطواحُت اؽبواء ُب 

دقيق الركمانية حيث القرف الثامن عشر ًب إدارة تدكير الطواحُت استخداـ البخار كظبيت دبطاحن ال
ذلك ثورة ُب صناعة الطحن عوى النطاؽ التجارم ، كبنفاية القرف الثامن عشر كبالتحديد عاـ  يعترب

 كاف بداية استخداـ السوندرات ُب صناعة الطحن بدال من اغبجارة ُب أكربا كخباصة إقبوًتا .  1881
اؽبواء دبطاحن السوندرات كَب بداية القرف العشرين ظفرت نظم نقل اؼبنتجات بواسطة شفط 

كاستخداـ الكفرباء ُب اإلدارة كمازالت صناعة الطحن ُب التطوير مستمر ُب أسووب عمل األجفلة 
اؼبختضة كخاصة أجفلة الغسيل كالًتطيب كأسووب التفوية كالتكييف كأجفلة التحكم ُب اإلدارة 

ومواصفات اعبيدة اؼببلإمة ككذلك عموية خوط اؼبنتجات لووصوؿ إٔب اؼبنتجات اؼبطووبة كفقا ل
 ألغراض  التضنيع اؼبختوفة .

 -ثبلثة أنواع كىى : إٔبكتنقسم اؼبطاحن ُب مضر 
 -أوال مطاحن الحجارة :



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

168  

قػدـ  4-3.5بػُت حجػرين كبػَتين  القياسػييػتم فيفػا تعػريض اغببػوب لوطحػن  اليتكىى األنواع القديبة 
مػن  العوػوممتحرؾ كسبر اغببوب من فتحة كسػيطة ُب اغبجػر  العوومك اغبجر السفوى ثابت  فحبيث أ

 إٔبٍب سبر منتجات الطحن بعد ذلك  العووماػبارج متعرضة لوتفتيت بفعل ضبط اغبجر  إٔبالداخل 
مناخل بودية حيث يػتم فضػل الػدقيق عػن النخالػة الناعمػة كاػبشػنة كالطحػن باغبجػارة يسػمى طحػن 

 اؼبرحوة الواحدة .
 ن السلندرات ثانيا مطاح

يتم فيفا مركر اغببوب النظيفة بُت درفيوُت من الضوب القول  كاليتكىى األنواع اغبديثة من اؼبطاحن 
مػرار اؼبنتجػات اؼبطحونػة عوػى اؼبناخػل لفضػل إ  أجػلاء صػغَتة ٍب يػتم إٔبكاؼبسنن فبا يعرضفا لوتفتيت 

كطحػن األجػلاء  لبوفػااصػغر ٍب  أجػلاء إٔبطحنفػا  إلعػادة آخػريناألجلاء الكبَتة لومػركر بػُت درفيوػُت 
عمويػػة الطحػػن كالنخػػل حػػىت يػػتم اغبضػػوؿ عوػػى اؼبنتجػػات النفاإيػػة باعبلإيػػات  بتػػوإبالكبػػَتة كىكػػذا 

 اؼبناسبة كالطحن هبذه الطريقة يسمى بالطحن اؼبتعدد اؼبراحل .
 المشتركة المطاحن ثالثا 
دـ ُب تنعػيم نػواتج الطحػن سػواء بعػد تسػتخ الػيتتضم عدد من السوندرات  اليتاغبجارة  مطاحنكىى 

طحنفا مباشرة أك تنعيم األجلاء الكبػَتة بعػد فضػل اعبليئػات الناعمػة فيفػا بواسػطة اؼبناخػل كىػذا النػوع 
 العػػػػػادم البوػػػػػدمالػػػػػدقيق  إلنتػػػػػاجمػػػػػن اؼبطػػػػػاحن مناسػػػػػب سبامػػػػػا لببلدنػػػػػا ُب اؼبرحوػػػػػة ُب اؼبرحوػػػػػة اغباليػػػػػة 

سوندرات اغبديثػة بعػد لو اؼبادية  حيث ترتفع نسبيا قيمة مالبودستخبلصات اؼبرتفعة لتضنيع اػببل إلبا
يعػرض مبػوذج لقسػم  1-5الشػكل ، ك  استخداـ الكومبيوتر ُب التحكم ُب صبيع عمويات الطحػن هبػا 

 . الطحن ؼبطحن إيطإب 

تتابع  أم التدرهبيالطحن  اغبديثة يبٌت عموفا عوى نظرية أف السوندرات إٔبككما سبق كأف أشرنا 
أك زبلينو ، كيتم  النفاإيمراحل الطحن كالنخل بًتتيب معُت بداية من الدشة األكٔب حىت تعبئة اؼبنتج 

تغذية كل مرحوة من مراحل الطحن بعيار معُت ) بتدفق معُت ( كنوعية معينة من نواتج الطحن 
الطحن داخل اؼبطحن كاعبدير بالذكر انو السابقة حىت وبدث اتلاف لتوزيع العيار عوى باقي مراحل 

اؼبرحوة السابقة ؽبا حىت ال  إٔب أكمرحوة ًب خركجو منفا  أكينبغي عدـ عودة العيار إٔب أم معدة 
يسبب ذلك إٔب إعادة دكرة العيار مسببا اللكرات كما هبب فضل الدقيق أك النخالة فور إنتاجو من 

 -من عمويات قسم الطحن مايوى : األساسي أم معدة أك مرحوة كتعبئتو كزبلينو كالغرض
 من داخوفا . األندكسيرـبفتح اغببة ككشط -1 
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 فضل جليئات الردة عن األندكسيرـب . -2
 لدقيق . األندكسيرـبتنعيم  -3
 لبل اؼبطحوف . -4
 صوامع الدقيق ُبذبميع الدقيق الناتج من كل مراحل الطحن ٍب زبلينفا  -5
 -: يويكما     اؼبطاحن اغبديثةكيوجد ثبلث مراحل لوطحن ُب 

 BREAK STAGEمراحل الدش  -1

كالغرض من ىذه اؼبرحوة فضل األندكسيرـب عن طبقات النخالة كاليت عوى شكل حبيبات كبَتة مع 
 نسبة قويوة من الدقيق اؼبطابق لومواصفات . كإنتاجتبلَب إنتاج مسحوؽ النخالة الناعم 
 إٔب إلعادهتاعوى اؼبناخل لفضل اعبليئات الكبَتة اغبجم  اإمرار ى  حيث يتم تفتيت حبوب القمح ٍب

طحن اعبليئات الكبَتة كىكذا حىت هناية  كإعادةسوندر دش لوتنعيم ٍب لبوو كفضل اعبليئات الضغَتة 
 مراحل . 9-5تًتاكح مابُت  اليتمرحوة الدش 

 SCRATCH SIZING ) مراحل المنتجات الوسطية للطحن ( مراحل الخدش والخربشة -2

STAGE 
كالغرض منفا فضل جليئات النخالة كاعبنُت اؼبوتضقة جبليئات األندكسيرـب كىذه اؼبرحوة مسئولة عن 

اؼبتخوف من أعبل اؼبناخل بعد  إليفاربديد حجم اغببيبات ؼبختوف نواتج الطحن الوسيطة كوبوؿ 
اء الردة عن كفضل أجل  ةالوسيطانتفاء مرحوة الدش حيث تقـو سوندرات الدش بطحن ىذه اؼبنتجات 

 مراحل . 3-2اعبنُت كتنقية ؿبتويات اغببة كتًتاكح مراحل اػبدش بُت 
 REDUCTION STAGEمراحل التنعيم  -3

من جليئات النخالة كاعبنُت مع  خإباعبودة  عإبدقيق  إٔبكالغرض منفا طحن جليئات األندكسيرـب 
ء لتنعيم جليئات األندكسيرـب عدـ تفتيت حبيبات النشا بقدر اإلمكاف ، حيث تكوف الدرافيل موسا

 مراحل . 6-4الكبَتة نوعا لوحضوؿ عوى الدقيق باألحجاـ اؼبطووبة كىذه اؼبرحوة تًتاكح مابُت 
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 . حديث ماإة طن . يعرض مبوذج لقسم دش الرابش ؼبطحن 1-5الشكل ك 
  . ماإة طن طحن دبطحن حديثيعرض مبوذج لقسم  2-5الشكل ك 

 -التعريف بمحتويات الشكلين:
 12 صومعة الرابش

 A3 الغبار كحدة شفط
 AL3 ؿببا دكار لسيكووف الرابش

 AL4-AL23 احملابا اؽبواإية لسيكوونات قسم الطحن 

 كالثانية ملكدة 0.8mmشبك صاج قطر ثقوبو قميش من فرش الردة األكٔب ملكدة 
 0.6mmشبك معدف ثقوبو قميش من 

BR1,BR2 

 4X300,4X212 micron  CF1ملكد بست شراإح  منخل الكونًتكؿ
 CM1-CM6 الطحن اتسوندر 

 D4 صماـ توزيع عوى مسارين
 S  سرند تنقية السميد

 E6 ساقية إمداد قسم الطحن
 E7 ساقية الرابش

 E8 ساقية الدقيق اؼبؤدية لقسم تعبئة كزبلين الدقيق
 DET1-DET4 الفراكات

 F1 FN3 غبار الفوًتمركحة شفط 

 FN4   وماتيكيالنمركحة 

 FN5   ضغط منخفض لومدشةمركحة 

 F1 الفوًت الرإيسي 

 F1 BL1 ببلكر الفوًت

 VIBRO FINISHER VIBRO اسطواينمنخل 
 VF1 HL101صرافة الفوًت الرإيسى ُب عووممستول 

 LH102 ىوبر ميلاف قسم الطحن ُب عووممستول 
 VF2   HL103لوضرافة العووماؼبستول 
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 HL12 12 لرابشلضومعة ا العووماؼبستول 
 HM1 مطحنة الرابش
 IHS2  أفقيغرباؿ سكينة 
 PS1,PS2 بوكسات بستة بوكسات رأسي ملكد منخل دقيق 

 PS3 بوكسات بأربعةملكدة  رأسية خل دقيق امن
 SC10 لومدشة  بريبة تغذية الرابش

 VF1 SC11 الغبار اؼبتجمع ُب الفوًت الرإيسي إٕب الضرافةبريبة تغذية 

 SC12 لدقيق اػبارج من اؼبناخل األفقيةبريبة ا
 VF1  الفوًت الرإيسي صرافة
 VF2 قسم الطحن صرافة
 VF3 كيتم تغذيتفا من صبيع أدكار اؼبطحن اؼبدشة صرافة

 W2 الداخل لودشة األكٔب ميلاف القمح
 

1-5الشكل   

AL3 

HL12 

FN3 

E7 

SC10 

HM1 
VF3 

12 

TO S22 
برٌمة المنتجات

الثانوٌة

FN3

AL3

SC13

هواء الطرد للمروحة إلى

الهواء الجوي عبر فلتر

غبار المدشة
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2-5الشكل   

BR
1 

LH104 
 

VF2 

CM1 

DET1 DET2 DET3 
 

DET4 
 

VIBRO 
HL102 

E8 

E6 

IHS2 PS2 PS1 

H103 

CM2 
 

CM5 
 

CM3 
 

CM6 
 

CM4 
 

D4 
SC15 

 

A3 

SC9 

CF1 

 

FN5 
SC11 

HL101 

F1 BL1 

AL23 FN4 

PS3 

W2 

SC12 SC14 SC13 

AL
6 AL4 AL5 AL9 AL7 AL8 AL22 

خشوج انهىاء ػجش

فهزش نههىاء

اندىي

مروحة ضغط عالى

لنقل منتجات

قسم الطحن

مروحة ضغط منخفض

للسرند ولجمع األتربة

من برارٌم الردة والدقٌق

بقسم الطحن

الفلتر الرئيسي

صرافة

VF1

FILTER

F1

FN4
FN3

إكلٌز

A23
 

 

  أ 

3/1 3/2 1/1,1/2

3/1,3/2

2

19

17 15 7-1210 11 12987
14

13

2020

18

15

14

13

4
5

6

4
5

6

16

12

S2

10

22GG 20GG 20GG 18GG

24GG 22GG 20GG 18GG

26GG 24GG 22GG 20GG

S1

15

16

17

97

30GG 28GG 26GG 24GG

32GG 30GG 28GG 26GG

34GG 32GG 30GG 28GG

15A

16A

17A

8 11

1/1 1/2

 
من مٌزان

الدشة األولً

3 x 20GG

5 x 34GG

4 x 10GG

4x 60GG

B3

S1

S2

F

B2
2 x 20

2 x 22GG

DIV

6 x 8GG

6 x 11GG

C5

C4

F

1 x 20

6 x 10GG

5 x24GG

4 x 40GG

5 x 9GG

6x 10GG

C2A

C4

C3

F

C1A

F

1 x 20

4 x 36GG

6 x 10GG

4x 66GG

C4

C3

F

C2B

1 x 20

6 x 11GG

C3

5 x 24GG

5 x 36GG

4 x 10GG

4x 60GG

B4

S1

S2

DIV

B3

2 x 20

4 x 24GG

3 x 11GG

4 x 62GG

3x 10GG

BR1

B5

C1A

F1

B4

1 x 20

4 x 30GG

DIV

4 x 40GG

4 x 62GG

BR2

سن أحمر

F

1 x 20

6 x 11GG

4 x38GG

6 x10GG

6 x 11GG

4x66GG

C4

C3

C2B

C2A

F

1 x 20

5 x 38GG

5 x 38GG

5 x 5GG

5x 10GG

C4

C2B

C3

C1B

F

1 x 20

5 x 22GG

10 x 10GG

2x 12GG

GERM

C5

F

C4

1 x 20

3 x 11GG

C5

3 x 9GG

3 x 11GG

C3

F1

1 x 20

6 x 10GG

0.8
ردة خشنة

VIBRO

BR1

0.6
ردة ناعمة

VIBRO

BR2

3 x 10GG

4 x 11GG

DET4

DET2

DET3

DET1

F

6 x 10GG

سن أبيض

BR2

FILTER

F

B4

VIBRO

FINISHER
BR1 &

DIV

F

4 x 24GG

4 x 40GG

6 x 11GG

4x 66GG

BR1

BR2

C5

DIV

B5

F

1 x 20

5 x 20GG

5 x 30GG

4 x 10GG

4x 58GG

B2

S1

S2

F

B1

2 x 20

DIV

0.4 bar PULSE

16PSI

بوكس الدشة األولى

AL4 AL5 AL6 AL7 AL14 AL4

AL14 AL15 AL17AL16 AL21 AL22

AL13

الى المنخل

االسطوانً

FN5

BL1

 
من مٌزان

الدشة األولً

3 x 20GG

5 x 34GG

4 x 10GG

4x 60GG

B3

S1

S2

F

B2
2 x 20

2 x 22GG

DIV

6 x 8GG

6 x 11GG

C5

C4

F

1 x 20

6 x 10GG

5 x24GG

4 x 40GG

5 x 9GG

6x 10GG

C2A

C4

C3

F

C1A

F

1 x 20

4 x 36GG

6 x 10GG

4x 66GG

C4

C3

F

C2B

1 x 20

6 x 11GG

C3

5 x 24GG

5 x 36GG

4 x 10GG

4x 60GG

B4

S1

S2

DIV

B3

2 x 20

4 x 24GG

3 x 11GG

4 x 62GG

3x 10GG

BR1

B5

C1A

F1

B4

1 x 20

4 x 30GG

DIV

4 x 40GG

4 x 62GG

BR2

سن أحمر

F

1 x 20

6 x 11GG

4 x38GG

6 x10GG

6 x 11GG

4x66GG

C4

C3

C2B

C2A

F

1 x 20

5 x 38GG

5 x 38GG

5 x 5GG

5x 10GG

C4

C2B

C3

C1B

F

1 x 20

5 x 22GG

10 x 10GG

2x 12GG

GERM

C5

F

C4

1 x 20

3 x 11GG

C5

3 x 9GG

3 x 11GG

C3

F1

1 x 20

6 x 10GG

0.8
ردة خشنة

VIBRO

BR1

0.6
ردة ناعمة

VIBRO

BR2

3 x 10GG

4 x 11GG

DET4

DET2

DET3

DET1

F

6 x 10GG

سن أبيض

BR2

FILTER

F

B4

VIBRO

FINISHER
BR1 &

DIV

F

4 x 24GG

4 x 40GG

6 x 11GG

4x 66GG

BR1

BR2

C5

DIV

B5

F

1 x 20

5 x 20GG

5 x 30GG

4 x 10GG

4x 58GG

B2

S1

S2

F

B1

2 x 20

DIV
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مستول أعوى كاعبدير بالذكر أنو عند نقل أم منتج بُت مستويُت متساكين أك من  مستول أدىن إٔب 
عوى سبيل اؼبثاؿ نقل نواتج أحد الدشات من طابق السوندرات الطابق الثاين إٔب بوكسات النخل ُب 
طابق اؼبناخل الطابق الرابع مثبل  كبتاج لونقل بواسطة خطوط النيوماتيك ككذا سيكووف كإكويل ، أما 

 ة .عند النقل من مستول أعوى ؼبستول أدىن فيكوف عادة باعباذبية األرضي

 -واجد َب صورتن كنبا :كتتكالديوـر ك الشعَت  الطرمطحن القمح  ُب السوندراتتستخدـ 
 أتوماتيكية .سوندرات  -1
 شبو أتوماتيكية . سوندرات -2

 .  SICOM يعرض صورة ػبط سوندرات لشركة 3-5الشكل 

 األتوماتيهية الصليدرات 5-4-1

 -: يويكبل منفما ملكد دبا   قسمُت إٔبمن الداخل السوندر مقسم  

 3-5الشكل 
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دبستول اؼبنتج لتنظيم  إلحساسىوبر الستقباؿ اؼبنتج اؼبطووب طحنو ملكد  دبجا سعول  -1
 مستول اؼبنتج .

حالة اؼبطاحن  ُب ىيدركليكيركلُت توقيم اؼبنتج اؼبطووب طحنو كىذين الركلُت يعمبلف بنظاـ  -2
 . ـاأللومونيو مع بوابة من  أتوماتيكيةالنضف 

اػبووص بينفما  ُبطحن يتم التحكم  درفيويدد ع -3
بواسطة  الدرفيوُتىذين  إدارةببكرتُت مدرجتُت كيتم 

نظاـ نقل حركة يستخدـ سيور عريضة بطبيعة 
خاصة مسننة من إحدل جانبيفا كؿبلزة من اعبانب 

 ُباآلخر كيوجد نظاـ الكًتكنيوماتيكى يتحكم 
سوب ما يضل مندالطحن فعن درافيويتقريب كتبعيد 

اؽبوبر غبد معُت فاف الكارتة االلكًتكنية  ُباؼبنتج 
تعطى األمر لنظاـ الكًتكنيوماتيكى بتقريب  لوسوندر
ىوبر اؼبنتج  ُبالطحن كعند البفاض اؼبنتج  درفيوي

الطن  درفيوي بأبعاد الكًتكنيوماتيكىيقـو النظاـ 
الطحن  درفيلطر الطحن مع عدـ كجود منتج .كيضل ق درافيويكبذلك نضمن عدـ التضاؽ 

250mm الطحن تكوف أحد األطواؿ التالية :  درافيبلتحُت أف أطواؿ  ُب
600,800,1000,1250 mm  ، يعرض صورة سوندر لشركة  4-5كالشكلSATAKA  ،

َب كضع يبُت   SICOMاؼبنتجة بشركة  SLطراز لسوندر أفقي  تُتيعر ض صور  5-5الشكل ك 
  األجلاء الداخوية .

4-5الشكل   

5-5الشكل   
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 .األسواؽ   ُب يعرض اؼبواصفات الفنية لوسوندرات اؼبنتجة  1-5كاعبدكؿ 

 1-5الجدوؿ 
القدرة الكهربية بالكيلو 

 وات
بالكيلو  اإلنتاجيةالطاقة 

 جراـ /ساعة
 النوع متر بالمليالقطر  متر بالمليالطوؿ 

37kw 6000kg/h 600 250 LAM 0600 
45kw 8000kg/h 800 250 LAM 0800 
45kw 10000kg/h 1000 250 LAM 01000 
45kw 12500kg/h 1250 250 LAM 12500 

 -كصبلبة الطبقة القاسية من درافيل الطحن تًتاكح ما بُت :
450-520HB   650-350كسرعة درافيل الطحن تًتاكح ما بُتRPM  كتستفوك اؼبطحنة اؽبواء

 .    KW 7.5قدرتو الكفربية  كفريبكيدار كل مطحنة دبحرؾ   66barاؼبضغوط بضغط 
 . األماميعن  اػبوفيالطحن  درفيليبُت كيفية تقويل سرعة  6-5كالشكل 

 -حيث أف :
 1 طارة نقل اغبركة من احملرؾ جملموعة الدرافيل

 2 ذات السرعة اؼبنخفضة اػبوفيالدرفيل 
 3 اػبوفيترس كبَت لتقويل سرعة الدرفيل 

1 

5 

4 

3 

2 

6-5الشكل   
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 4 األماميترس صغَت لودرفيل 
 5 الية ذات السرعة الع األماميالدرفيل 

 .أفقية بركالت إمداد كدرافيل طحن  لسوندر توضيحييبُت ـبطط  7-5كالشكل 
 

7-5الشكل   
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 -حيث أف :
 1 تغذية اؼبنتج  ُبصماـ يتحكم 

 2 الطحن درفيويبكرة ضبط اؼبسافة بُت 

 3,6 الطحن اؼبوساء درافيلالطحن اؼبسننة أك مقشطة لتنظيف  درفيويفرش تنظيف 

 4 ىوبر خرج اؼبطحنة 

 5 اؼبنتج اػبارج باب 

 7 الطحن  درافيل

 8 باب ربكم شفاؼ 

 9 ركالت توقيم 

 10 باؼبنتج  اإلمدادغرفة 

 11 مدخل اؼبنتج 

 12 ىوبر اؼبنتج

 13 ىوبر اإلمداد  ُبؾبسات سعوية لبلستشعار دبستول اؼبنتج 

 نظرية العمل
لوكارتة التحكم  إشارةيعطى  3عندما يضبح مستول اؼبنتج داخل ىوبر تغذية اؼبنتج فاف اجملا 

الطحن اؼبؤلفة من صمامات   درفيويكتقـو ؾبموعة تقريب  6 اإلمدادااللكًتكنية لتشغيل ركالت 
توماتيكيا بواسطة أالطحن  درفيويتغذية اؼبنتج عوى  ُبكيتم التحكم  7الطحن  درفيويكفربية بتقريب 

 . 5 اإلمدادصماـ 
 4غرفة تغذية المنتج 
يكوف  اهبو عندمبُت اؼبستول األدىن كاألعوى اؼبسموح   اإلمدادىوبر  ُباؼبنتج  عندما يكوف مستول
 درفيويستمد  اإلمدادالطحن عوى التضاؽ كليا فضل فاف ركالت  درفيويمفتاح اختيار كضع 

 الطحن باؼبنتج .
ف سيغوق فورا كتتوق اإلمدادكعندما ينخفض مستول اؼبنتج عن اغبد األدىن اؼبسموح بو فاف صماـ 

الطحن بعد ىذا  التأخَت يكوف كمية اؼبنتج  درفيويكوبدث تأخَت حىت تنفضل  اإلمدادركالت 
 قد طحنت . ناؼبوجودة بُت درافيل الطح

كعندما ،  كضوإي صوٌب إنذارعن اغبدكد اؼبسموحة يضدر  اإلمدادىوبر  ُبمستول اؼبنتج  إذا أما
 ظركؼ التشغيل الطبيعية .تعود ظركؼ التشغيل لوظركؼ الطبيعية يعود اؼبطحنة ل
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تفريغ فتعمل ركالت  أمرعطاء اؼبطحنة بإ اإلمدادكيبكن تفريغ ىوبر 
 . اإلمدادحىت خوو اؼبنتج سباما من ىوبر  اإلمداد
 الصليدرات الشبُ أتوماتيهية 5-4-2

تشغيل بسيطة    كعادة تلكد لوحة التحكم َب ىذه السونندرات بووح
 فتاح تشغيل كإيقاؼ السوندرمكاؼبلكدة  8-5كاؼببينة بالشكل 

كمفتاح متعدد األكضاع لوتحكم َب كضع الركالت اما متقاربُت أك 1
تبعا لتغذية الوندر بالعيار ) القمح  AUTمبتعدين أك كضع أتوماتيكى

   3ؼببة بياف انفضاؿ درافيل الطحن 2(
 .  4 أمبَتعداد قياس 

بطاقة إنتاجية  إيطإب لسوندر ةالنيوماتيكييبُت الدكرة   9-5كالشكل 
عوى كضع فضل  2عند كضع اؼبفتاح كذلك طن / ساعة   6.5

حُت أف السوندر عوى كضع تشغيل عوما بأف السوندر  ُبلودرافيل 
ؼبستول اؼبنتج ُب ىوبرل الدخل  يةميكانيك شجرة 2ملكد بعدد 

يبتوئ اؽبوبر باؼبنتج  كذبدر اإلشارة إٔب أنو عندما اؼبطحنة  لقسمي
 ألسفل كالعكا بالعكا .ينضغط الشجرة 

 -حيث أف :
 1 حساس شجرة لقياس اؼبستولىوبر دخوؿ اؼبنتج اؼبطووب طحنو كبو 

يعمل  ميكانيكيبنظاـ  لاليسر بعمودين تدفع من اعبفة تعمل بنظاـ تفاضوي )  اسطوانة 
 (عند امتبلء ىوبر دخوؿ اؼبنتج حيث تتحرؾ الشجرة ألسفل 

2 

يعمل  بط اؼبستول الذم تعمل عنده داإرة النيوماتيك )ميكانيكي يتم من خبللو ضبنظاـ 
 ( عند امتبلء ىوبر دخوؿ اؼبنتج حيث تتحرؾ الشجرة ألسفل

3 

 4  ميكانيكية تعمل عوى فتح مسطرة التغذية كحدة
 5 تغذية ال بريبة

 6 ركؿ التغذية 
 7 ىأتوماتيك -فضل  – تعشيقصماـ ربكم نيوماتيكى لو ثبلثة أكضاع 

 8 الطحن لوقسم األكؿ لوسوندر درفيوي تعشيق كفضل اسطوانة 
 9 لوسوندر الثاينالطحن لوقسم  درفيوي تعشيق كفضل اسطوانة 

AUT 

OFF ON 
3 

2 

1 

8-5الشكل   

4 
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 10 تشغيل ؼببة فضل درافيل الطحن  ُبمفتاح ضغط نيوماتيكى يتحكم 
 11 ىواإيخانق 
 12 ) موزع ىواء ( ORبوابة 

 13 إرجاع كيام ةىواإيضغط  بإشارةيعمل   5/2صماـ 
 15 مليتو ىواإية

 6bar 16 إٔب اؽبواإيمنظم ضغط يقول ضغط اؼبضدر 
 17  أتوماتيكىمرشح ىواء كفاصل ماء 

 bar 18 6من مضدر اؽبواء اؼبضغوط بضغط 
عوى كضع التضاؽ لودرافيل  2يبُت الدكرة النيوماتيكية لوسوندر عند كضع اؼبفتاح  11-5كالشكل 

 . 45A حوإبفيكوف تيار السوندر حُت أف السوندر عوى كضع تشغيل  ُب
األتوماتيكى  تشغيلعوى كضع  2يبُت الدكرة النيوماتيكية لوسوندر عند كضع اؼبفتاح  11-5كالشكل 
 . 45A حوإبحُت أف السوندر عوى كضع تشغيل فيكوف تيار السوندر  ُب AUTلودرافيل 

 نظرية التشغيل 
لسوندر عوى كضع االلتضاؽ كما بالشكل عند كضع مفتاح كضع الدرافيل ُب لوحة تشغيل ا -1
عرب كحدة اػبدمة الىت تقـو بتلييت كذبفيف كفضل اؼباء  6bar( يبر اؽبواء اؼبضغوط بضغط 5-9)

فيمر اؽبواء اؼبضغوط عرب الضماـ  15,16,17كتنظيم ضغط اؽبواء اؼبضغوط من اؽبواء اؼبضغوط 
تعاد لدرفيوي الطحن عن بعضفما عوما لوخوف فيحدث إب 8,9فتًتاجع االسطوانتُت  13االذباىي  

 يكوف ُب الوضع اؼبركلم اؼبغوق .  7بأف الضماـ االذباىي 
كعند كضع مفتاح كضع الدرافيل ُب لوحة تشغيل السوندر عوى كضع االلتضاؽ كما بالشكل  -2
عرب كحدة اػبدمة الىت تقـو بتلييت كذبفيف كفضل اؼباء  6bar( يبر اؽبواء اؼبضغوط بضغط 5-11)

عوى الوضع  7 كيكوف الضماـ االذباىي 15,16,17كتنظيم ضغط اؽبواء اؼبضغوط من اؽبواء اؼبضغوط 
كمن ٍب ىبرج منفا إشارة تعمل عوى تغيَت  12اؽبواإية   ORاأليبن فيمر اؽبواء عربه ليضل إٔب بوابة 

ط يعمل ليعمل عوى الوضع األيبن فيخرج من ىذا الضماـ ىواء مضغو   13كضع الضماـ االذباىي 
 لؤلماـ فيحدث إلتضاؽ لدرفيوي الطحن معا  .    8,9عوى تقدـ سطوانتُت 

كعند كضع مفتاح كضع الدرافيل ُب لوحة   ONلوسوندر عوى كضع  اليدكمكضع اؼبفتاح  دعنك  -3
عرب  6bar( يبر اؽبواء اؼبضغوط بضغط 11-5تشغيل السوندر عوى كضع األتوماتيك كما بالشكل )

تقـو بتلييت كذبفيف كفضل اؼباء كتنظيم ضغط اؽبواء اؼبضغوط من اؽبواء اؼبضغوط  كحدة اػبدمة الىت
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كعندما يضل عيار اؼبنتج لومستول عوى الوضع األيسر ،  7 كيكوف الضماـ االذباىي 15,16,17
 2تتحرؾ الشجرة اؼبيكانيكية ألسفل فيتحرؾ مكبا األسطوانة التفاضوية اؼبطووب ُب ىوبر السوندر 

 ORفيخرج ىواء مضغوط من اؼبخرج األيبن لؤلسطوانة التفاضوية ليضل ؼبدخل بوابة  جفة اليمُت
فيتغَت  13ليضل إٔب الضماـ االذباىي  OR 12األيبن فيخرج ىواء مضغوط من البوابة اؼبنطقة اؽبواإية 

 8,9ليضل إٔب األسطوانتُت  13كضع التشغيل لو لووضع األيبن فيخرج اؽبواء اؼبضغوط من الضماـ 
كالدرفيل البطئ ىو الدرفيل اؼبتحرؾ حيث يكوف  يتقدما لؤلماـ كوبدث إلتضاؽ بُت درفيوي الطحن ف

طنبورة كسَت كشداد كوبدث التعشيق فتتكوف  2الدرفيل اؼبنقاد من الدرفيل السريع من خبلؿ عدد 
درفيل ماتعرؼ دبنطقة الطحن ) الفجوة بُت الدرفيوُت ( كمن خبلؿ ذراع ميكانيكي متضل بكرسي ال

 اؼبتحرؾ يتم تعشيق ؾبموعة التغذية اؼبكونة من ) بريبة التغذية ( اليت تعمل بعد ركؿ التغذية .
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MULTI –HIGH ROLLEMILL 

 13-5كالشكل ،  SATAKEشركة  إنتاجمتعدد الدرافيل من  صورة لسوندريعرض  12-5كالشكل 
 . من درافيل الطحن لكجُتنة بؼبطح ـبطط توضيحيعرض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -حيث أف :
 1 ؿبرؾ إدارة درافيل الطحن

 2 دخوؿ اؼبنتج 
 3 ركؿ تغذية

 4 ىوبر تغذية زكج الركالت األكؿ
 5 بوابة يدكية لوكشف عن ركالت التغذية

 6 اللكج األكؿ من درافيل الطحن
 9  لاللكج األكؿ من الدرافي خرج بوابة يدكية لوكشف عن 

 7 ىوبر إمداد اللكج الثاين من الدرافيل
 8 من درافيل الطحن الثايناللكج 

 9 الطحن درافيل إدارةؿبرؾ 
 10 بوابة يدكية لوكشف عن خرج اللكج السفوى من الدرافيل

 11 عوى ـبرج اؼبطحنة اىتلازمؿبرؾ 
 12 ؼبنتجا رجـب

 12-5الشكل 
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 13 شاسيو اؼبطحنة
 

درات تكوف ملكدة اما بلكجُت كاعبدير بالذكر أف ىذه السون 
من درافيل الطحن كما ىو مبُت َب الشكل السابق أطواؽبا 

320 mm   250كقطرىاmm     أك تكوف ملكدة بثبلثة أزكاج
أك  1000mmأك  800mm من درافيل الطحن أطواؽبا 

1250mm   250كقطرىاmm . 
  
 

الطحن بواسطة سَت مسنن .أما  لدرافيلكيتم نقل اغبركة 
 إدارهتاكيتم  100mmتغذية اؼبنتج فتكوف قطرىا  ركالت

دبحرؾ بضندكؽ تركس كيتم ضبط معدؿ تدفق اؼبنتج من 
بواسطة بوابة من االستانوستيل يتم تشغيوفا  اإلمدادركالت 

بواسطة اسطوانة ىواإية يتم التحكم فيفا بواسطة عمود َب 
 ماسورة تغذية اؼبنتج .
 ث َب ىذه السوندرات باؼباء .كالثال الثاينكعادة ًب تربيد اللكج 

GRINDING ROLL FLUTING

اغبقيقة فاؽبدؼ من ىذه  ُبمطاحن القمح  ُب الرإيسيالعنضر  ىيذات الدرافيل  السوندراتتعترب 
 دقيق كسيموبوينا . إٔباؼبطاحن ىو طحن حبوب القمح 

 -وتتكوف مرحلة الطحن من العمليات التالية :
 BREAKدش ال-1
 . SCRATCHاػبدش  -1
 . SIZINGاؼبتوسطات  -2
 . REDUCTIONالتنعيم  -3

 الدش ىو كسر اغببة لفضل األندكسيرـب من القشرة ) النخالة (  درافيلفالغرض من اؼبطاحن ذات 
تسمح لنظاـ التوقيم بتوقيم اغببوب َب منطقة  اؼبختوفة لوحبوب ال كاألشكاؿاؼبختوفة  فاإلحجاـ

 بالضورة اؼبثالية .التشغيل ) الدش ( 
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لذلك فاف سوندرات التنعيم تكوف مطووبة لتنعيم اػبشن من سوندرات الدش كاػبدش كذلك بعد 
 كاؼبخوفات . كالنواعماألفقية الببلنسفًت لفضل اؼبتوسطات  اؼبناخلالتضنيف بواسطة 

 إماكوف كعادة فاف سطح الدرفيل ي، كسيطية بُت الدش كالتنعيم  ةكتقـو سوندرات اػبدش بوظيف
 مسنن أك ناعم .

عة و كىذه األسناف تعطى األداء القش لوحبوب اؼبوض حولكيناؼبسننة تكوف ملكدة بشكل  فالدرافيل
الدش كاػبدش تكوف  درافيلكعادة فاف ،  Fالناعمة تعطى األداء الفوطحى الدرافيل أفحُت  ُببينفا 

 الدارفيلموا .كما أف اؼبسافة البينية بُت التنعيم تكوف من النوع الناعم األ كدرافيلمن النوع اؼبسنن 
 سبثل عامبل آخر يؤثر عوى عمويات الطحن .

 a الدرفيلقطر  5-6-1

لوحبوب اؼبطحونة فالركالت  ىاإلمتطاطوليا بالكبَت جدا ؼبنع األداء  الدرفيلهبب أف يكوف قطر 
وؼ يسبب تشويو األقطار الضغَتة لوركالت س أفمضممة لفضل قشرة اغببة كليا لتدمَتىا كما 

عموية الطحن خضوصا لودرافيل  أثناءلتبديد اغبرارة اؼبتولدة  الكاُبإفسادم كلن يوفر السطح 
مم كعادة  300عن  دكال يليمم  220يقل عن  أالهبب  الدرفيلقطر  أفة كجدت رب كباػب، ة ػػػػػػالناعم
م لوذرة كذلك ألف الذرة م 300 كحوإبمم لوقمح  250األسواؽ  ُبالدرافيل اؼبوجودة  أقطارفاف 

 800مم أك  600 إمايتناسب مع القطر كاغبجم كيكوف  الدرفيلكطوؿ ، ربتاج لسطح تشغيل أكرب
 .مم 1250مم أك  1000مم أك 
 bرعة الدرفيل ش 5-6-2

خاصية الدش كاػبدش ربدث عادة  أفال تدكر بسرعة كاحدة حيث  أفالطحن هبب  درافيلفاف زكج 
تكوف اكرب من سرعة الدرفيل السفوى كعادة  العوومالدرفيوُت  فسرعة الدرفيل من اختبلؼ السرعة يب 

ككوما زاد االختبلؼ بُت   differentialالغرقىيطوق عوى االختبلؼ ُب السرعتُت باالختبلؼ 
 أالفاف السيمولينا كالردة هبب  التدرهبيازدادت خاصية التنعيم كَب حالة عمويات الطحن  السرعتُت

 3-1تًتاكح مابُت  كالبطءتكوف النسبة بُت سرعة الدرفيل  أفخدش لذلك هبب  أكزاإد  يتعرضوا لدش
-1كَب الدشات النفاإية تساكل  -1 2.5كبالنسبة لدرافيل الدشات اؼبتوسطة كاألكلية تساكل ,1-1.5 

كزيادة سرعة الركالت يليد من خرج السوندر كيلداد ، كذلك من اجل منع دش الردة بضورة عنيفة  2
 درجة حرارة النواتج .

سوندرات   m/s 6.5-5.2كيساكل  m/s 8-6.5سوندرات الدش  ُبكتكوف سرعة الدرفيل السريع 
 اؼبتوسطات كالتنعيم.
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يكوف اقل ؼبنع ارتفاع  أفرقى لسرعات الدرافيل هبب فكَب حالة سوندرات التنعيم فاف االختبلؼ ال
 . 1.2-1 ىذا االختبلؼ زال تتجاك درجة حرارة الدرافيل لذا 

ف سرعات الدرافيل العووية زبتوف أيضا عن سرعة الدرفيل السفوى كيعتمد ذلك عوى مرحوة إككذلك ف
 يبُت سرعات الدرافيل السريعة كالبطيئة ؼبراحل الدش كالطحن. 2-5كاعبدكؿ الدش كالطحن 

 2-5الجدوؿ 
 سريع / بطئ البياف

 550-220 مراحل الدش
 550-440 مراحل الطحن

يادة قدرة الطحن بليادة سرعات الدرافيل كمن ٍب تلداد القدرات الكفربية اؼبطووبة لتشغيل كيبكن ز 
 السوندرات .

 cعدد األشياٌ  5-6-3

السنتيمًت زبتار تبعا  ُب األسنافيعتمد عوى اػبربة كمرحوة الطحن كعادة فاف عدد  األسنافعدد  إف
 ألحجاـ اعبليئات كطريقة التعامل معفا .

 اؼبراحل التالية . ُبنعم أ أسنافحُت تستخدـ  ُبخشنة  أسنافتستخدـ  األكٔبدشة ال ُبفمثبل 
 السنتيمًت الواحد لدرافيل ؼبراحل الدش اؼبختوفة  ُبيبُت عدد األسناف  3-5كاعبدكؿ 

 3-5الجدوؿ 
 السنتيمتر  فيعدد األسناف  البياف

 4-3.5 الدشة األكٔب 
 5-4.5 الدشة الثانية 
 7-5.5 الدشة الثالثة
 8.5-7.5 الدشة الرابعة

 10.5-9 الدشة اػبامسة
 كنفا الكبلـ ينطبق عوى درافيل مراحل اػبدش اؼبختوفة .

 شهل الصية وزواياٍا  5-6-4

 ينب شكل سنة درافيل الدشات . 14-5الشكل 
 -حيث أف :
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  زاكية السن
  زاكية الظفر

 F اللاكية الكوية لوسنة

 C طوؿ السنة
 C+s اػبطوة

 n عدد األسناف عوى الدرفيل 
  قطر الدرفيل

 p عمق السنة 

 F اللاكية الكوية
 -تعريفات :

 اللاكية احملضورة بُت سطح السن كقطر الدرفيل . ىي -زاكية السن: -1
 اللاكية احملضورة بُت سطح الظفر كقطر الدرفيل . ىي -زاكية الظفر : -2
 توفُت .اؼبسافة احملضورة بُت قاعُت ـب ىي -طوؿ السنة : -3
 األسناف  مقووب عدد  ىو -اػبطوة : -4
 -:بالعوامل التالية  كيتحدد شكل السنة  

 زاوية الصية  -عدد األشياٌ 5-6-5

عوى طبيعة  أيضااؼبؤثر ىو عمق السنة كىو مؤثر  الثاينفاف العامل  األسناففعند تساكل عدد 
صية التنعيم كبليادة عمق السنة يلداد ربرر اغبقيقة فاف العمق الضغَت يعطى الدرافيل خا ُب، ك ن ػػػػػالطح

العميقة مناسبة  األسناف إفحُت  ُب الطرمة مناسبة لوقمح حالسيمولينا كعادة فاف األسناف اؼبفوط
سناف العميقة تًتاكح ألزكايا ا أفباػبربة العموية كجد ، ك السيمولينا  إلنتاجلوقمح الضوب كالديوـر 

 70-50  درجة ،  60-40زكايا األسناف العميقة تًتاكح مابُت ، ك درجة 60-35درجة ، 60-25مابُت 

 درجة  .
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 -معادالت األسناف : يويكفيما 

C=1.10/n 
C=a+b 
F=+  

P=C/ ( a/ p + b / p ) 
 سبثل زاكية ظفر السنة كتكوف اللاكية الكوية مساكية  ية اغبادة لوسنة كاللاكية ك سبثل اللا اللاكية  

F=+   ، كوف قاع السنة ليا حادا كلكن يكوف مستدير كذلك لوسماح ي أفكهببstocks  
األسناف كويا ٍب عمل سن  إزالة إٔبحالة توف أسناف الدرفيل كبتاج  ُباػبركج حبرية كاعبدير بالذكر انو 

 2pهبعل قطر الدرفيل يقل دبقدار ضعف عمق السنة  الذمجديد األمر 

  كيساكل نة اغبادة عوما بأف عمق السنة يعتمد عوى زاكية الس
 .درجة  65-25مساكية  عندما تكوف  mm 0.76يساكل ت لاكية السنة اغبادة ف

 .درجة  60-30مساكية  عندما تكوف   mm 0.86تساكل  اكية السنة اغبادة كز 
 .درجة  70-20مساكية  عندما تكوف  mm 0.64تساكل  اكية السنة اغبادة كز 

ككذلك  ؽبا األسناف بليادة زاكية ميل السن عوى احملور الطوٕب لودرفيل تتعرض  اليتتلداد قوة القش ك 
 تلداد قوة القش كوما ازداد االختبلؼ بُت سرعيت الدرفيل العووم كالسفوي .

  

 b 

E D 

F 

S C 

p 

 14-5الشكل 
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 ROLL FLUTINGشً الدرافيل 5-6-6

السنتيمًت ىبتوف  ُبالدشات كاعبدير بالذكر أف عدد أسناف  ُبتستخدـ الدرافيل اؼبسننة عادة 
سنتيمًت يكوف عدد األسناف   25قطرىا  اليتحالة الدرافيل  ُبختبلؼ مراحل الدش كعموما فانو  با

 . 4-5كما باعبدكؿ 
 4-5الجدوؿ 

 السنتيمتر  فيعدد األسناف  محيط الدرفيل فيعدد األسناف  مرحلة الدش
 4.1-3.2 320-250 الدشة األكٔب
 5.7-5.1 450-400 الدشة الثانية
 7-6.4 550-500 الدشة الثالثة
 9.6-8.6 750-675 الدشة الرابعة

 10.8-10.2 850-800 الدشة اػبامسة
 

 أبعاد الدرافيل 5-6-7

 .  25X60 cm, 25x80 cm,25x100cm -تتوفر درافيل السوندرات بأبعاد ـبتوفة كما يوي :  

فة مسطحة بُت  كتوجد مسا اؼبنشارمكتوجد أشكاؿ ـبتوفة ألسناف الدرافيل أكثرىا انتشارا الشكل 
 إنتاجكتقول  األسنافتبعا ؼبرحوة الطحن كىذه اؼبسافة تقول  3mm-1تويفا تساكل  كاليتكل سنة 

 مسحوؽ النخالة الناتج عن القش .
 -كقد ًب تضميم شكل أسناف الدرافيل لووصوؿ عوى أحسن نتاإج لوطحن عوى أساس:

 نوع القمح اؼبطووب طحنو . -1
 دهبراـ الطحن لومطحن . -2
 تخبلص الدشات اؼبتوقع .نسبة اس -3
 نواتج الطحن . ُبة باؼبواصفات اؼبطوو  -4

 DISPOSITION OF FLUTESاألوضاع املتبادلة ألشياٌ الدرافيل  5-6-8

 ىبتوف تأثَت القطع أك الطحن لودرافيل تبعا لطريقة تقابل أسناف الدرافيل .
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حركة اغببوب أك اعبليئات  عاقةبإفعند دخوؿ اؼبنتج ؼبنطقة الطحن تقـو أسناف الدرفيل السفوى البطئ 
السريع بقطع أك فتح اغببة  العوومالكبَتة من النخالة اؼبوتضقة باألندكسيرـب بينما تقـو أسناف الدرفيل 

 ككشط األندكسيرـب اؼبوتضق النخالة .
خر حسب رؤية الطحاف كالقمح اؼبستخدـ َب آل كضعكاعبدر بالذكر أنو يتم تغيَت كضع الدرافيل من 

ة اإلنتاجية كجودة اؼبنتج كعادة يستخدـ معظم الطحانُت َب مضر ظفر عوى ظفر لسفولة العموي
عموية الطحن كتقويل استفبلؾ الطاقة الكفربية كإطالة عمر أسناف الدرافيل كأيضا  يستخدـ الظفر 

رة كما سيتضح َب الفقرات التالية كذبدر اإلشا  وعوى السن أك السن عوى الظفر ككل لو فبيلاتو كعيوب
اغبديثة َب اؼبطاحن تفضل عدـ اغبضوؿ عوى دقيق من الدشات األكٔب كالثانية خاصة  أنظمةأب أف 

لعدـ جودتو كارتفاع نسبة الرماد بو كَب ىذه اغباالت ينضح باستخداـ سن عوى سن  َب الدشتُت 
بلؾ الطاقة األكٔب كالثانية كباقي الدشات سن عوى ظفر  لتقول نسبة الرماد َب الدقيق كتقول استف

 .كىذا كما سيتضح من الدهبراـ اؼبشركح َب ىذا الباب . 
 -كالسفوى : العووميبُت األكضاع اؼبختوفة  ألسناف الدرفيل  15-5كالشكل 

 SHARP TO SHARP   S/Sسن على سن  أوال

 أسنافكتكوف  منطقة الطحن  ُب أسفل إٔب متجفة  Fالسريع  العوومالدرفيل  أسنافكفيو تكوف 
 منطقة الطحن . ُبفيل السريع  كذلك ر مواجفة أسناف الد ُبألعوى S  البطيءيل الدرف

السميد حيث ينتج نسبة أكرب من  إلنتاجكتستخدـ ىذه الطريقة مع األقماح الضوبة أك الديوـر 
مراحل الدش مقارنة بالطرؽ األخرل عند تساكل الفجوة  ُبحبيبات السميد كنسبة أقل من الدقيق 

 ) نسبة االستخبلص ( .بُت الدرافيل 
 لوسوندر كأطواؿ سوندرات أقل . الكفريبكربتاج ىذه الطريقة لقدرة أقل لومحرؾ 

تضاحب استخداـ ىذه الطريقة سبلؽ أغوفة اغببة عبليئات صغَتة يضعب تنظيففا  اليتكمن اؼبشاكل 
عند  SOFTصوبومن األندكسيرـب كاعبدير بالذكر أنو مكن استخداـ ىذه الطريقة مع األقماح الغَت 

 دقيق بنسبة استخبلص مرتفعة . إنتاج

 -المميزات :
 . استخبلص كبَت لوسيمولينا -1
 . النخالة ُبزيادة ك قوة الدقيق كالبفاض جودتو ك -2
 . يتم الطحن عوى البارد -3 
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 .اقل لطاقة الكفربيةااستفبلؾ معدؿ -4
 . الدرافيل أسناف يليد عمر  -5
 . من أكثر الطرؽ انتشارا-6
 DULL TO DULL D \ Dظهر على ظهر  انياث

 أسنافكتكوف  منطقة الطحن  ُبأعوى  إٔب متجفة  Fالسريع  العوومالدرفيل  أسنافكفيو تكوف 
 منطقة الطحن . ُبألسفل كذلك   S البطيءالدرفيل 

 الدقيق حيث ينتج نسبة اكرب من الدقيق إلنتاجكتستخدـ ىذه الطريقة مع األقماح الضوبة كالقرنية  
مراحل الدش باؼبقارنة باألكضاع األخرل عند تثبيت نسبة االستخبلص . كما ينتج عدـ تفتت  ُب

مراحل الطحن التالية كتبلَب  ُب األندكسيرـبجليئات صغَتة فبا يسفل تنظيففا من  إٔباغببة  أغوفة
 الدقيق اؼبنتج . ُبمسحوؽ النخالة فبا يقول من نسبة الرماد  إنتاج

 -المميزات :
 أقل كزيادة السيمولينا اؼبتوسطة كالناعمة . ستخبلص سيمولينا خشنةا -1
 زيادة الدقيق الفاتح الووف .-2
 لبالة أقل كأكرب حجما .-3
 استفبلؾ طاقة كفربية أكرب .-4
 ارتفاع درجة حرارة الدرافيل .-5
 زيادة عمر أسناف الدرافيل .-6
 من أكثر الطرؽ انتشارا -7

 DULL TO SHARP D\Sظهر على سن ثالثا 

الدرفيل  أسنافكتكوف  منطقة الطحن  ُبأعوى  إٔب متجفة F السريع العوومالدرفيل  أسنافكفيو تكوف 
 منطقة الطحن . ُبألعوى كذلك  S البطيء

 -المميزات :
 تستخدـ ىذه الطريقة مع األقماح اؼبتوسطة الضبلبة -1
لتآكل  ةنتيجنظاـ سن / سن كذلك تنتج ظبيد ناعم كقد يوجأ لو الطحاف بعد مدة من استخداـ -2

التاـ ألسناف  االستفبلؾبسرعة أكرب من الدرفيل السفوى كذلك قبل  العوومسن الدرفيل السريع 
 عمر السن . إلطالة العوومالدرفيل 

 . ىذه الطريقة ـما تستخدنادرا  -3
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 SHARP TO DULL S\Dسن على ظهر خامسا 

 أسنافكتكوف  منطقة الطحن  ُبأسفل   إٔب متجفة  Fالسريع  العوومالدرفيل  أسنافكفيو تكوف 
 منطقة الطحن . ُبألسفل كذلك  S البطيءالدرفيل 

 -المميزات :
 تستخدـ ىذه الطريقة مع األقماح اؼبتوسطة الضبلبة كتنتج حجم متوسط من حبيبات السميد .-1
صورة ظبيد  ُبمن طبقات النخالة  األندكسيرـبف اختار شكل األسناف كعددىا الستخبلص إ -2

 اإلمكاف .مسحوؽ النخالة بقدر  إنتاجمراحل الدش مع تبلَب  ُبأقل كمية من الدقيق  كإنتاج
 ىذه الطريقة . ـما تستخدنادرا  -3
 إلنتاجكما أف احملافظة عوى سبلمة أسناف الدرفيل من التقضف كضبط مراحل الطحن يؤدل -4

 . لبالة خالية من األندكسيرـب كإنتاجاعبودة بنسبة استخراج مرتفعة  عإبدقيق 
 يعترب اغبد األدىن لعمر أسناف الدرفيل نضف سنة عند التشغيل اؼبستمر . -5
 السنتيمًت . ُبسن األسناف هبب التأكد من شكل األسناف كعددىم  إعادةعند -6
  . اػبوف  ُباألماـ كالدرفيل البطئ يوضع  ُبَب السوندرات اغبديثة يوضع  الدرفيل السريع -7

 TYPES OF RULL SURFACEىوعية شطح الدرافيل  5-6-9

كتكوف ؾبوفة من الداخل  فبا يساعد  close-grained cast surfaceتضنع الدرافيل من اغبديد اللىر
ريا ) مقسى( لليادة اعوى تركيب عمود اإلدارة داخل ىذا التجويف عوما بأف الدرفيل يكوف معاِب حر 

F S S F S F F S 

 د ج ب أ
15-5الشكل   
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 صبلبتو .
لودرفيل كتنخفض درجة الضبلبة  اػبارجيمن السطح  15mmالدرفيل  ُبوبة يبوغ ظبك الطبقة الض

عموية سن الدرفيل حىت تتآكل الطبقة سباما فيكوف  بتكرارينخفض عمر تآكل الدرفيل  كبالتإبداخويا 
 الدرفيل غَت قابل لوسن .

 تعريفات  5-6-10

 GRINDING LINEخط الطحن 

طقة الطحن بُت الدرفيوُت كىى منطقة تقديرية حوؿ خط ىو خط موازل ؿبور الدرفيوُت كيتوسط من
فيوُت كتلداد ىذه اؼبنطقة بليادة قطر ر كىبل العيار بُت الد ما يبكنالطحن كفيفا يكوف الدرفيوُت اقرب 

 الدرافيل 
 TRAMMING ضبط مستوى الدرافيل

 الدرفيوُت متوازين . ؿبورممستول كاحد حبيث يكوف  ُبالدرافيل  للكجيكىو ضبط 
 شفط الهواء وتبريد  درافيل الطحن 

عند تقابل  فتتكاثبعض الرطوبة  إفالطحن فاف نواتج الطحن ترتفع حرارهتا كينتج عن ذلك  أثناء
 جسم السوندر . ُبسطح بارد 

تكتبلت تسبب مشاكل عند غطاء  فاف جليئات اؼبنتج اؼبعوقة سوؼ توتضق معا كتكوف كبالتإب
 سدكدة تضبح م كاليتاؼبناخل األفقية 

تتكاثف كلتجنب  أفلذلك جب تلكيد السوندرات خبط شفط مناسب لتبخَت الرطوبة اؼبتبخرة قبل 
الطحن كمن ٍب سبنع حدكث فقد  أثناءىركب الغبار عند تكونو 

اؼبنتج مع توفر الظركؼ الضحية لتشغيل السوندر كتليد من  ُب
 عمر السوندر .

كانت   ضياؼبا ففيكهبب عمل الشفط عوى كل سطح الطحن 
كىذا اػبط  مركلمالسوندرات ملكدة خبط شفط  ملكد خبط عادـ 

اليـو فاف خط الشفط  أماالغرابيل األفقية كالفرش  أيضاىبدـ 
 ينفذ بنظاـ نقل نيوماتيكى .

من اجل تقويل التبخَت فاف اؼبطحنة تلكد بنظاـ تكييف  كأيضا
 16-5  الشكل  الطقا . ُبلوتحكم 

  
 6 
  
  

1

2
3
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كلكن  لودرافيلعند ضغوط كبَتة يستخدـ نظاـ تريد باؼباء  فادرافيوتعمل  اليتكَب حالة السوندرات 
 . أيضاىذا يليد من تعقيد اؼباكينة كالتكوفة 

 ُبيتم تربيد كل السوندرات  مفيد كلو كاف تربيد غَت كامل كعادة ال التربيدكعوى كل حاؿ فاف 
 .تتعرض لضغط شديد فقط  اليتاؼبطحن كلكن 

اعبووتُت كتتجنب اهنيار جودة   رال تدمد درجات حرارة منخفضة تعمل عن اليتعوما باف السوندرات 
 ربافظ عوى جودة اؼبنتجات اللاإدة ) اؼبخوفات( . فإهنااػببل . ككذلك  دقيق

 .درفيل يعرض قطاع من  16-5كالشكل 
 -أف : حيث

 25mm 1تقل عن  برنيل كظبكفا ال   520 , 480زىر ابيض صبلبتو تًتاكح مابُت  
 2  رمادمزىر 

 mm 3 70السمك الكوى 
 ميكركف .  40ظبكفا  مقساةالناعمة اػباصة بسوندرات التنعيم  تلكد بطبقة  الدرافيلعوما بأف 

 ضبط الفجوة اهلوائية بني درافيل الطحً  5-6-11

 .بُت صورة بكرة تعديل كضع الدرافيل  17-5كالشكل 
 -حيث أف :

 1 اؼبؤشر األضبر 
 2 اؼبؤشر األسود

 3 اعة تدريج س
 4 الطحن  درفيويذراع ربرير بكرة ضبط اؼبسافة بُت 

الطحن ككضع مؤشرات البكرة  درفيويبعد التأكد من توازل 
الطحن  درفيويالضبط عوى الضفر يبكن التحكم َب كضع 

 -باػبطوات التالية :
 . 4 ةربرير البكر كبرر ذراع  -1
عة يسبب اذباه عقارب السا ُب اإداراهتٍب ادر البكرة عوما باف  -2

ذباه البطئ الثابت  األمامياؼبتحرؾ السريع  لرفيالداقًتاب 
قسم كاحد من التدريج  كإدارةبالعكا  اكالعك اػبوفي

 0.0017mmيباعد الدرافيل حبوأب  أكلومؤشر األضبر يقرب 
 17-5الشكل 

1

2

3

4
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كدكراف اؼبؤشر  1ككل دكرة كاموة من اؼبؤشر األضبر تقابل حركة اؼبؤشر األسود قسم كاحد 
كبعد عمل الضبوطات اؼبطووبة  1mmك ابتعاد الدرافيل حبوأب أرة كاموة يقابل  تقارب األسود دك 

 كضع القفل . 4الذراع  إعادةهبب 

GIANT – PLANSIFTER

 . sicom يببُت صورة ؼبنخوُت أفقُت ألحد اؼبطاحن من صناعة شركة  18-5الشكل 

 
من جليئات  ىما تبقنخل الدقيق لتوحيد أحجامو كفضل قـو بكاعبدير بالذكر أف اؼبنخل األفقى ي

أك ذات األدراج القابوة لوسحب  مريعةالنخالة كيتم باستخداـ مناخل عالية الكفاءة ذات شراإح 
ضخم لشركة  أفقييعرض صورة لغرباؿ  19-5كالشكل  اؼبناخل اغبديثة رأسيا ُبكيكوف نظاـ النخل 

SICOM . 
 -حيث أف :

 1 اغبركة الرحوية لو لتسجيل اؼبنخل خرزاف لتعويق
 2 لكل خوية كم  اؼبنخلأكماـ الدخوؿ 

 3ثبلثة خبليا َب األماـ كثبلثة خبليا أخرل َب اػبوف كلكل خوية باب يبكن رفعة 

18-5الشكل   



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

197  

  30لووصوؿ أب شراإح الغرباؿ كعددىم يضل أب 
خركج زبتوف يليد عن شبانية أكماـ  لوأكماـ خركج اػببليا فعدد أكماـ كل خوية ال

 حسب التضميم كلكل كم غطاء يبكن رفعة ألخذ عينة من اؼبنتج اؼبار فيو
4 

 5 عرضة لتثبُت خرزاف التعويق َب جسم الغرباؿ 
 .  SICOMشركة  إنتاجؼبطحن من  األفقي اؼبنخليبُت صورة ألحد شراإح  21-5كالشكل  

 -حيث أف :
 1 من اػبشب إطار

 2 شبكة من اغبرير أك السوك 
 3 عجوة من الببلستك تتحرؾ داخل الشروبة لتنظيففا فبا عوق هبا من اؼبنتجات

 يبُت صورة توضح كيفية رص الشراإح لومنخل األفقي . 21-5كالشكل 
اؼبعدة يتم تقسيم ىذه اؼبعدة من الداخل لثبلثة كباإن ، الكابينة  همن اجل تسفيل التعامل مع ىذ

 اؼبركلية ككابينتُت جانبُت .
 الكابينة اؼبركلية بوزف معاكا عوى صفن من كراسي احملور الكركية مرتكلة عوى ؿبرؾ اإلدارة .كتلكد 

ثبلثة أك أربعة خبليا كتثبت كل كابينة َب الكابينة اؼبركلية دبسامَت  إٔبككل كابينة مقسمة من الداخل 
سبوئ بعدد  إفيبكن  ذات مقاكمة عالية كتغطى األسطح الداخوية دبادة عازلة ؼبنع التكثيف ككل خوية

 شروبة . 30
 حركة الغرباؿ حركة رحوية . إلمكانيةكيتم تعويق ىذه اؼبعدة خبرزاف 

بقاعدة من االستانوستيل  رإيسيكتتكوف كل شروبة من ىيكل   750mmX750mmالشراإح  كأبعاد
 لتجميع اؼبنتج كغطاء يبكن تغيَته من اغبرير أك الشبك االستانوستيل .

اء الشراإح من نوعية جيدة من اػبشب اؼبستقر كوباط داخويا كخارجيا بالفورميكا كيضنع كبل من غط
 كيبكن تنظيف الشراإح من الداخل عناصر متحركة من البوليثاف عوى شكل قبمو أك 
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 ا 
  

19-5كل   
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20-5الشكل   

1 

2 

3 



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

199  

عجوو كىى تقـو بليادة سرعة تضريف اؼبنتج كيبكن كضع كحدات 
وة اؽبواإية لليادة الفج 10mm-30mmارتفاعفا  التغيَتمسافة قابوة 

 بُت الشراإح لليادة ظبك طبقات اؼبنتج .
تسعة ـبارج بقطر  إٔبككل خوية يكوف ؽبا عدد من اؼبخارج تضل 

140mm . كتكوف ىذه اؼبخارج موصوة داخويا بضندكؽ اػبوية 
كَب هناية عموية النخل ًب فضل اؼبنتجات التالية طبقا غبجمفا أب 

:- 
 ميكركف . 1000اؼبخوفات " الردة " أكرب من  -1
 ميكركف . 500-1000السيمولينا اػبشنة  تًتاكح مابُت  -2
 ميكركف . 350-500السيمولينا اؼبتوسطة تًتاكح مابُت  -3
 ميكركف . 280-350السيمولينا الناعمة تًتاكح مابُت  -4
 ميكركف . 190-280اؼبتوسطات اػبشنة " سن خشن "  -5
 ميكركف . 140-190" سن ناعم "  الناعمةاؼبتوسطات  -6
 ميكركف . 140ق أقل من الدقي -7

احملرؾ كاغبدافة  ُباؼبنخل متماثل من جانبيو كيفضل بينفما أدكات نقل اغبركة اؼبتمثل  كيبلحظ أف 
-30 حوإبحسب طراز اؼبنخل كيًتاكح عدد  شراإح بكل قسم  ثبلثة.كيتكوف كل جنب قسمُت أك 

كعادة تقـو كل ؾبموعة من شروبة كتقـو كل ؾبموعة من الشراإح بتدريج اؼبنتج حسب اغبجم  22
أنواع من اؼبنتجات اؼبوزعة من الدشة  5-7يكوف من  الشراإح بتدريج اؼبنتج حسب اغبجم كغالبا ما

 .األكٔب 
 -المنتجات التالية : إلىالنظاـ اليابانى ستاكى يقـو بتدريج الدشة األولى  ففيو 
 . B2ثانية الدشة منتج إٔب ال -1
 لوسوندر . S,Bاؼبنتجات  -2
 لوسرند .  IMSاؼبنتج -3
 . F,L هناإيمنتج  -4
 .IMDالنخل  إعادةمنتج  -5
 

21-5الشكل   
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 -: إلى المنتجات التاليةأوكـر يقـو بتدريج الدشة األولى  اإليطاليوفى النظاـ 
 . B2ثانية الدشة منتنج لو -1
 لوسوندر . Dمنتج  -2
 لوسرند .  Sمنتج  -3
 .F,L هناإيمنتج  -4
 النخل . إلعادةDD اؼبنتج -5

 -: إلىـ بتدريج الدشة األولى بوىلر يقو  السويسريوفى النظاـ 
 .B2ثانية الدشة منتنج لو -1
 لوسوندر . P1منتج  -2
 لوسرند . P2منتج  -3
 . F,L هناإيمنتج  -4
 . DIV النخل إعادةمنتج  -5

مراحل ـبتوفة تسمى دبراحل الطحن حىت يتم  إٔبكتتوأب عمويات الطحن كالنخل كتدريج العيارات 
عوى ىيئة لبالة  كإنتاجفا) الدقيق( كفضل طبقة النخالة  يالنفاإفضل األندكسيرـب كامبل كخركج اؼبنتج 

 خشنة أك ناعمة أك ؾبموعة سنوف .
 ثبلثة خشن كثبلثة ناعم . جلإيُت إٔبكعادة يتم تقسيم مكونات الدشة الثانية كالثالثة 

 -نسب استخراج الطحن بالنسبة للعيار : إجمالي يليوفيما 
 FL1                   72%كاحد دقيق مبرة  -1

 FL2                    8%  انثنُتدقيق مبرة  -2

 %2                 سن أبيض                -3
 %5.5          سن أضبر                    -1
   %5.8         لبالة ناعمة                  -2
    %1.2جنُت قمح موتضق بالنخالة اػبشنة    -3
   %6.6        لبالة خشنة                   -4

 101.6اإلصبإب                                    
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  األجساء الرئيصية للنيدل 5-7-1

كىى كما يوى  ربدد كفاءة النخل اليتالعوامل قبل أف نستعرض األجلاء الرإيسية نود إلقاء الضوء عوى 
:-   
 اؼبنتجات كطرؽ تكييف القمح كالرطوبة النسبية باؼبطحن . ةدرجة رطوب -1
 لومنتجات  فوؽ أسطح النخل . اؼبثإبنسبة استخبلص الدشات كذلك باحملافظة عوى العمق  -2
 فًتة بقاء اؼبنتج فوؽ سطح الشروبة ( . أمالسرعة النسبية غبركة اؼبنتج فوؽ سطح الشروبة )  -3
 كاغبجم . النوعيلوخويط حسب الوزف  الذاٌبالتضنيف  -4
 اؼبساحة الفعالة  ) اغبية ( لوثقوب . -5
 أسطح النخل .حالة  -6
 كفاءة آليات تنظيف شراإح اؼبنخل . -7

 -نوعين من المناخل وىما :إلى  ها يمكن تقسيمكما أف المناخل  
 square sieve plan sifterاؼبناخل ذات الشراإح اؼبربعة  -1

 drawer type plan sifterاؼبناخل ذات األدراج  -2

 250-200ًتاكح سرعة اؼبناخل من شروبة كت 28-20-12أقساـ بكل قسم  8-6-4كيتكوف اؼبنخل من 
 .مم كذلك نتيجة لوحركة الرحوية لومنخل  90-60لفة / دقيقة بدكاإر قذؼ قطرىا 

 -: الرئيسية للمنخل  وفيما يلى األجزاء 
 كاغبدافة . اإلدارةدبحرؾ  اػبارجياؽبيكل  -1
 الشراإح كفرش التنظيف . إطارات -2
 شرابات الدخوؿ كاػبركج من اؼبنخل . -3
 ات الدخوؿ .قاعدة شراب -4
 صناديق خركج اؼبنتجات . -5
 -أربعة أقساـ : إٔبكينقسم صندكؽ الشراإح  -6

 scalping sieves العلويمجموعة الطرد  -أ
عريضة اؼبوتضقة الشراإح كتقـو بفضل نواتج الدش اػبشنة كجليئات النخالة  8-4كتتكوف من 

مرحوة أخرل الستكماؿ فضل  أمباألندكسيرـب كطردىا خار اؼبنخل بتغذية مرحوة الدش التالية أك 
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خبلؿ مركره ا من ىذه اجملموعة يتم استكماؿ لبوو كتدرهبف ذكما ينفاألندكسيرـب عن طبقات النخالة 
 دبجموعة الشراإح التالية .

 semolina sievesمجموعة السميد -ب

وسط شروبة كييتم تركيبفا قبل شراإح الدقيق كذلك لفضل السميد اػبشن كاؼبت 12-4كتتكوف من 
كالناعم كتوجيو لوسرندات كمنع مركره عوى شراإح الدقيق ؿبافظة عويفا من التوف بسبب االحتكاؾ 

 حببيبات السميد اػبشنة .
 flour sievesمجموعة الدقيق -ج

 ؾبموعة السميد كتقـو بفضل الدقيق عن اؼبتوسطات . كتويشروبة   12-4كتتكوف من 
 middling sievesمجموعة المتوسطات -د
هناية صندكؽ الشراإح لليادة فعالية مسطح  ُبؾبموعة الدقيق كتكوف  كتويشروبة  4-2من تكوف كت

 السابقة نتيجة لتنظيف اغبرير أثناء مركرىا عويو كاحتكاكفا بو . ةاجملموع ُبلبل الدقيق 
تشغوو  الذمكسفولة ضبط كصغَت اغبيل  ككفاءهتاكتتميل اؼبناخل ذات الشراإح اؼبربعة بارتفاع طاقتفا 

 القسم الواحد . ُبفوؽ بعضفا  مريعةشروبة لبل 30 إٔب لما يضىذه اؼبناخل تركيب  ُبحيث يبكن 
عيارات من النواتج كذلك باستخداـ مسارات اػبركج 7-2كيبكن فضل اؼبنتج بعد مركره باؼبنخل مابُت 
 القسم . أدراجداخل  كأربعةجدراف القسم  ُبالراسية السبعة اؼبتاحة ) ثبلث منفا موجود 

 أم إدارةدهبراـ  اؼبطحن عن طريق  ُبتعديل  أمىو سفولة عمل  أيضاكمن فبيلات ىذه الناخل 
األجناب لتساكل  ُباػبوف أك  ُب ةالشروبمن  األمامي ؾبموعة من الشراإح حبيث يضبح اعبلء

 الشروبة ككجود مسارات كافية ػبركج منتجات . أضبلع
 -ثبلث قول ديناميكية .كىى : إٔببواسطة اغبركة الداإرية  plan sifter ُبلبوفا  دكتتعرض النواتج عن

 قوة اعباذبية األرضية . -1
 . اؼبركلمقوة الطرد  -2
 مقاكمة االحتكاؾ . -3

   ىصيج  املياخل 5-7-2

ىو  الطبيعيكلقد كاف اغبرير  طبيعييتكوف نسيج اؼبناخل من أ سبلؾ معدنية كخيوط صناعية كحرير 
نخل باؼبناخل كالسرندات كمعدات النخل الضغَتة  حىت ظفور اػبيوط صبيع مراحل ال ُبالساإد 

 الضناعية مثل النايووف كالبوليسًت .
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 مميزات الخيوط الصناعية
 السمك . ُبخيوط النايووف خطوط اغبرير اؼبساكية ؽبا  -1
ؼبراد انسداد ثقوبو عند زيادة رطوبة العيار ا ُباغبرير يتشرب اؼباء أكرب من النايووف فبا يتسبب  -2

 لبوو .
 الطبيعياغبرير  خيوطسعر   ارتفاع -3
 تعترب خيوط البوليسًت أقول من خيوط النايووف كاقل حساسية من خطوط النايووف . -4

 سرعة نعومتو نتيجة الحتكاكو  باؼبنتجات . -5
 النسيج اػبفيف . ُبشراإح النخل كخضوصا  ُبأك قطع  سبلؽحدكث  أثناءتووث العيار  -6
 فطريات كالبكًتيا .باغبشرات كال رال تتأث -7

 عيوب الخيوط الصناعية 
 . الطبيعيتتمدد باغبرارة كتتقوش بالربكدة بدرجة أعوى من اغبرير 

 STAINLESS STEELعيوب أنسجة األسالؾ المعدنية 

 أسعارىا ثبلثة مرات ضعف مثيوفا من األسبلؾ العادية . -1
 الشراإح كتتوففا ،. إطاراتربتاج لقوة شد كبَتة قد تؤثر عوى  -2
 بسفولة . ترزبي -3
 ينعم بسرعة عند احتكاكو باؼبنتجات . -4
 يبكن فضوفا ألهنا تكوف غَت فبغنطة . عند انقطاع جلء منفا ال -5
 قابل لوضدأ كالتآكل . -6

  العناية بنسيج المناخل 
 كتعمل بكفاءة عالية . أطوؿاالحتفاظ بالشراإح مشدكدة بطريقة سويمة هبعوفا تعيش ؼبدة  -1
موفوفة بطريقة سويمة لتبلَب التواإفا أك برمفا كربفظ بعيدا عن األماكن األسبلؾ اؼبعدنية ربفظ  -2

 الرطبة .
 النايووف هبب زبلينو ُب ـبازف ذات درجات حرارة ثابتة . -3

 WIRE MESHشبكة السلك ) المش( 
مقاسات ثقوب  ُبكىناؾ نظامُت أساسُت مستخدمُت ، البوصة الطولية  ُبىو عدد الثقوب اؼبش 

  -: الغرابيل كنبا
 البوصة أك اؼبقاس بالبوصة ) نظاـ أمريكي (  ُببعدد الفتحات -1
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 أك باؼبويمًت  )نظاـ أكريب كعاؼبي (. باؼبيكركبقياس الثقب -2
شػػبك  يعػػرض مسػػقطاف أفقيػػاف مكػػرباف لنمػػوذجُت ـبتوفػػُت مػػن  23-5، كالشػػكل  22-5كالشػػكل 

   اؼبطاحن .  البوليسًت اؼبستخدـ ُب اؼبناخل 

 22-5الشكل  يبُت اؼبواصفات الفنية لشبك البوليسًت اؼببُت بالشكل السابق 5-5كاعبدكؿ 

 كاؼبتوفر باألسواؽ . 

 23-5الشكل 

 

 22-5الشكل 
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  5-5الجدوؿ 
النسبة المئوية  عدد الفتحات في

 للفتحات
قطر الفتحة 
 بالميكروف

 الرمز التجاري
في السنتيمتر  البوصة المربعة 

 المربع
11 4.25 64 1920 PA 10 GG 
11 4.5 61 1800 PA -12GG 
13 5 61 1560 PA- 14GG 
14 5.5 62 1450 PA-15GG 
15 6 56 1320 PA- 16GG 

17x15 6.5x5.75 56 1250 PA- 17GG 
17 6.5 55 1170 PA- 18GG 

19.1 7.5 57 1030 PA- 20GG 
20 8 58 950 PA- 22GG 
21 8.3 56 900 PA- 23GG 
23 9 55 830 PE -24GG 
24 9.5 54 790 PE -26GG 
27 10.5 55 730 PE -27GG 
27 10.75 54 700 PE -28GG 
28 11 52 660 PE -30GG 
29 11.5 51 630 PE -31GG 
30 12 50 600 PE -32GG 
33 13 51 560 PE -34GG 
34 13.5 49 530 PE -36GG 
36 13.9 47 500 PE -38GG 
38 15 49 475 PE -40GG 
41 16 46 440 PE -42GG 
42 16.5 46 420 PE -44GG 
43 17 46 400 PE -45GG 
46 18 43 375 PE -47GG 
46 18 43 365 PE -48GG 
51 20 51 355 PE -50GG 
53 21 49 335 PE -52GG 
56 22 47 310 PE -54GG 
58 23 46 300 PE -58GG 
61 24 43 280 PE -60GG 
61 24 41 270 PE -62GG 
66 26 47 265 PE -64GG 
69 27 46 255 PE -66GG 
70 27.5 43 245 PE -68GG 
71 28.0 44 240 PE -70GG 
74 29.0 42 225 PE -72GG 
76 30.0 40 212 PE -74GG 
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 . 22-5يبُت اؼبواصفات الفنية لشبك البوليسًت الناعم اؼببُت بالشكل  6-5كاعبدكؿ 

 6-5الجدوؿ 
 كاؼبتوفر باألسواؽ. 23-5يبُت اؼبواصفات الفنية لشبك البوليسًت اؼببُت بالشكل  7-5كاعبدكؿ 

 7-5الجدوؿ 

النسبة المئوية  عدد الفتحات في
 للفتحات

قطر الفتحة 
 بالميكروف

 الرمز التجاري 
في السنتيمتر  البوصة المربعة

 المربع
84/91 33/36 39 200 PA7XX 
91/102 36/40 43 180 PA8XX 
99/110 39/43 37 160 PA8.5XX 
104/121 41/48 39 155 PA9XX 
110/127 43/50 36 140 PA9.5XX 
120/132 47/52 39 135 PA10XX 
124/137 49/54 38 125 PA10.5XX 
128/151 50/59 35 115 PA11XX 
132/157 52/62 37 115 PA12XX 
142/163 56/64 32 105 PA12.5XX 
145/169 57/67 32 100 PA13XX 
156/175 61/69 35 90 PA14XX 
186/247 74/97 30 90 PA15XX 

النسبة المئوية  عدد الفتحات في
 للفتحات

قطر الفتحة 
 بالميكروف

 الرمز التجاري 
 في السنتيمتر مربع البوصة المربعة

58 23 46 300 PA3XXX 
61 24 43 280 PA4XXX 
69 27 46 255 PA5XXX 
76 30 40 212 PA6XXX 
79 31 39 200 PA7XXX 
91 36 43 180 PA8XXX 
97 38 37 160 PA8.5XXX 
104 41 39 155 PA9XXX 
109 43 36 140 PA9.5XXX 
117 46 39 135 PA10XXX 
124 49 38 125 PA10.5XXX 
130 51 35 115 PA11XXX 
140 55 37 115 PA12XXX 
140 55 32 105 PA12.5XXX 
145 57 32 100 PA13XXX 
168 66 35 90 PA14XXX 
157 62 30 90 PA14.5XXX 
180 71 32 80 PA17XXX 



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

207  

VIBRO FINISHER

كتستخدـ مناخل الطرد اؼبركلل َب قسم الدقيق كيستخدـ 
لتخويش الدقيق من الردة َب مراحل الغربوة النفاإية كعادة 
يستخدـ بعد فرش الردة عند مركر بعض الشواإب مع 

 الدقيق 
بكفاءة  فضل الدقيق ُب كتستخدـ اؼبركلمكتعمل بالطرد 

من النواتج صعبة النخل ضعيفة التدفق مثل نواتج  أعوى
اؼبتأخرة كدقيق الفبلتر كالدقيق الناتج من فرش  التنعيم
 الردة .

حيث يتم دفع اؼبنتج بواسطة عنضر التقويب الذل يدكر 
بسرعة عالية فيضطدـ اؼبنتج مع شبكة اسطوانية فيمر 

اؼبخرج  الدقيق  عرب الشروبة االسطوانية كيتدفق من
اؼبخضش لذلك َب حُت ىبرج اؼبنتجات اػبشنة مثل 

 الردة كموحقاهتا من اؼبخرج اؼبخضش لذلك 
يعرض صورة ؼبنخل أسطوانة من إنتاج  24-5كالشكل 

يبُت األجلاء الداخوية  25-5كالشكل ،  SICOMشركة 
 لومنخل األسطواين .

 
 

 -حيث أف :
 8 ثقل المركلل 1 ؿبرؾ

 9 الدقيق  خركج 2 طنبورة احملرؾ
 10 خركج الردة 3 سيور ناقوة

 11 ساؽ 4 طنبورة اغبمل
 12 عناصر مرنة 5 دخوؿ اؼبنتج

24-5الشكل   

2 3 4

5

1

10

9

111

12

13

8

6
7

14

25-5الشكل   
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 13 شروبة اسطوانية مثقبة  6 ذراع عنضر التتقويب
   7 عنضر التقويب

BRAN FINISHER

تشتمل عوى لطبقات الردة ك  الداخويكىى تستخدـ لفضل بقايا األندكسيرـب اؼبوتضق بالسطح 
لوفرشة كتدكر بسرعة عالية داخل اسطوانة من الضاج  الطوٕبعوى احملور  حولكينسكاكُت مركبة دبيل 

 اؼبثقب .
 باإلضافة الداخويألجلاء اؼبنتج بالسكاكُت كسطح االسطوانة  اؼبتتإبكنتيجة لبلحتكاؾ كاالصطداـ 

مركرىا داخل  ُبليئات الردة اػبشنة الناعمة عن ج األندكسيرـبتنفضل جليئات  اؼبركلملقوة الطرد 
 لوسكاكُت لتخرج من هناية االسطوانة ) فتحة اػبركج (  اغبولكينفرشة الردة بتأثَت اؼبيل 

كويفما حيث يتم   أككيتم تركيب فرش الردة بعد منخل الدشة الرابعة أك بعد منخل الدشة الرابعة 
العالية لودقيق  اإلستخراجاتالضبلبة كَب حالة  طحن األقماح الغَت صوبة كاؼبتوسطة ُباالستفادة هبا 

 الردة اػبشنة كعدـ تفتيتفا عبليئات صغَتة . أجلاءمع احملافظة عوى تكامل 
 قطاع يعرض  27-5، كالشكل    satakeيعرض صورة لفرشة ردة من إنتاج شركة 26-5كالشكل 
 .   ُب فرشة الردةتوضيحى 

26-5لشكل ا  

16

6

10

9

11

7

1

12
13

14

15

2

5

3

4

19
17

18

27-5الشكل   
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 -حيث  أف :
 1 بوابة عيار اؼبنتج

 2 دخوؿ اؼبنتج  فتحة
 3 بوابة ىواء العادـ

 4 فتحة خركج اؽبواء العادـ
 5 خافقات

شبكة معدنية اسطوانية تتكوف من شقُت كل منفما نضف اسطوانة يتم تثبيتفم فوؽ 
 اػبفاقات كىبتوف مقاسفا تبعا لوضع فرشة الردة َب دهبراـ الطحن

6 

 7 اؽبيكل الرإيسي
 8 كرسى ؿبور لعمود اإلدارة

 9 ركج اػبشنخ
 10 ساؽ فرشة الردة

 11 خركج النواعم ) الدقيق (
 12 ؿبرؾ اإلدارة
 13 طنبورة احملرؾ

 14 سيور نقل حركة 
 15 طنبورة فرشة الردة

 16 كرسى ؿبور 
 17 توزيع بالطرد اؼبركلمالقرص بريبة لنقل اؼبنتج من فتحة اإلمداد أب 

 18 توزيع بالطرد اؼبركلمالقرص 
 19 ارات تثبيت اػبافقاتاحد ط

CONTROL SIFTER 

كيقـو منخل الكونًتكؿ بإعادة لبل عيار دقيق اؼبطحن بالكامل قبل التخلين َب صوامع الدقيق كىو 
العامل األساسي لوطحاف َب دكر السرندرات لوتعرؼ عوى غبظة كجود قطع َب شراإح الدقيق َب 

ميكركف كعند كجود انسداد  َب أحد  212, 300الرإيسية كوبتول عوى شباين شراإح مثبل  اؼبناخل
شراإح اؼبنخل نتيجة لرطوبة الدقيق اللاإدة وبدث كتمة فيو كيرد العيار عوى بريبة الدقيق الرإيسية لذلك 

عية فاف كثَت من الطحانُت يقوموا بعمل بال باس عوى ىذا العنضر كلكن ىذا يسبب إىدار لنو 
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الدقيق اؼبستخرجة كصعوبة معرفة حالة كجود مشكوة 
بأحد شراإح الدقيق إال بعد مبلحظة تدىن مستول 

يبُت  28-5الشكل  الدقيق اؼبخلف َب الضوامع .
شركة  إنتاجمن (ربكم  كونًتكؿ)  ؼبنخل صورة

SATAKA  كيتواجد مناخل الكونًتكؿ بأحجاـ ـبتوفة
 m 6.3- 1.8روبةتبدأ بأربعة شراإح أب أربعة عشر ش

كال ىبتوف شكل ىذه الشراإح عن  مًت مربع 
  اؼبستخدمة مع اؼبناخل األفقية .

شواإب عالقة بو  أمحيث يتم تنقية الدقيق من 
 أجلاءنتيجة لقطع اغبرير باؼبناخل أك سقوط بعض 

 أفقيةمناخل بواسطة من معدات تنظيف الشراإح  
PLANSIFTER  حيث يتم تركيبفا بعد برارًن ذبميع الدقيق كقبل خركج  اؼبركلممناخل الطرد  أكعادية

 يُت فكرة عمل منخل الكونًتكؿ . 29-5كالشكل تسمى مناخل الكونًتكؿ .الدقيق من اؼبطحن 
 -حيث أف :

 1 دخوؿ اؼبنتج
 2 شراإح مثقبة

 3 اؼبخوفات
 4 قاعدة الشراإح 

 5 يةقاعدة احملرؾ مع ؾبموعة ربوؿ اغبركة الدكرانية غبركة رحو 
 6 احملرؾ

28-5الشكل   
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PURIFIERS

تقـو السرندات بوظيفة التخوش من الردة العالقة حببيبات األندكسيرـب خاصة بعد مرحوة الطحن 
األكٔب كىذه األجلاء تعتمد ُب عموفا عوى رفع اؽبواء أفقيا من أسفل ألعوى حبيث تبدك اؼبنتجات 

ل األجلاء اػبفيفة أب اػبارج كيتم فضوفا أب أعوى بينما عاإمة عوى كسادة ىواإية حيث يسفل فض
 تبعا غبجمفا عوى شراإح السرند الىت تتحرؾ حركة ترددية .   باألندكسيرـبيسمح بفضل أجلاء 

تنقية جليئات األندكسيرـب كتدرهبفا حسب اغبجم من كلذلك يبكن القوؿ بأف  السرندات تقـو ب
لتنعيمو  األندكسرـبكذلك لتغذية مراحل التنعيم بعيار نقى من جليئات النخالة كالشواإب اػبفيفة 

 ظبيد نقى باغبجم اؼبطووب . إنتاجكربسُت اؼبواصفات اػباصة بالدقيق الناتج من الطحن أك 
ناعم (   –متوسط  –األحجاـ ) خشن  ُبنقية خالية من النخالة متدرجة  أندكسرـبجليئات  -1

 كذلك لتغذية مراحل التنعيم التالية .
كإعادة   sizingكجنُت القمح كالنخالة ًب توجيففا ؼبراحل اػبدش  األندكسرـبخويط من جليئات  -2

 تنقيتفا بالسرندات .

7

1

4

6

5

3

2

2

2

2

2

 29-5الشكل 
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كيتم توجيففا ؼبراحل الدش األخَتة لتنقيتفا فبا ىو  ـسيرب جليئات النخالة اػبشنة اؼبوتضقة باألندك  -3
 لة .برارًن النخا إٔبأك توجيففا مباشرة  أندكسيرـبعالق هبا من 

الشواإب اػبفيفة كالغبار كيتم توجيففا مباشرة  -4
 برارًن ذبميع النخالة. إٔب
من إنتاج  ملدكج يعرض صورة لسرند 31-5الشكل 

 . SATAKAشركة 
 

قطاع جانيب ) الشكل أ (  يبُت  31-5كالشكل 
كالسقط الرأسى ) الشكل ب( ككيفية تنظيم شراإح 

)  DOUBLE PURIFIERالسرند  اؼبلدكج كـبارجو
 الشكل ج( .

 
 
 

30-5الشكل   

 

31-5الشكل   
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 -حيث أف :
 1/1,1/2 مدخوي قسمي السرند خرج السوندرات عند بعض اؼبراحل

مقبض يتحكم َب كضع بوابة تتحكم َب معدؿ تدفق اؽبواء كمن ٍب 
تتحكم َب نوعية النواتج اػبارجة من الشراإح اؼبختوفة ككجد عدد كبَت 

لوتحكم َب  من اؼبقابض يتحكم َب عدد كبَت من البوابات الضغَتة
 تدفق اؽبواء اؼبار عوى الشراإح اؼبختوفة كبل َب مكانو  

2 

 3/1,3/2 فتحيت خركج اؽبواء العادـ
 4,5,6 أماكن دخوؿ الشراإح اؼبختوفة  

 12-7 ـبارج اؼبنتج اؼبار عرب الشراإح اؼبختوفة 
 13 قواعد تثبيت مرنة 

 14 ركاإل السرند
ف كاؼبتوجو أب السوندرات إلعادة ـبارج قسمي السرند لومنتج اؼبتخو

 طحنو
15,16,17,15A,15B,15C 

 18 مسيل إمرار اؼبنتج كصوال لشراإح السرند
 19 بوابة لوتحكم َب تدفق اؽبواء اؼبار عوى الشراإح

 20 زجاجات بياف لوفحش بالعُت
قد يوجد عدد الطابق الواحد ك  ُبشراإح  4يًتكب السرند من جليئُت متجاكرين يتكوف كل جلء من ك  

 اعبلء الواحد . ُبأثنُت أك ثبلث طبقات من الشراإح 
سعة الثقوب ) حبيث تكوف أكسع من شروبة طرد النخل اؼبغذل  ُبكتكوف الشروبة األكٔب أضيق 

 لوسرند بنمرة أك أثنُت ( .
سعة الثقوب ) حبيث تكوف مساكية لنمرة  نفاذ اؼبنخل اؼبغذل  ُبأكسعفا  ىيكتكوف آخر شروبة 

 وسرند أك أضيق منفا بنمرة ( .ل
كيتم تنظيف شراإح النخل بواسطة فرش خاصة تتحرؾ أسفوفا بفعل اغبركة الًتددية لوسرند كما يتم 

بواسطة مركحة شفط كذلك لسحب اعبليئات  سحب تيار من اؽبواء من أسفل شراإح النخل ألعوى
 اػبفيفة كاؼبساعدة عوى تعوًن اؼبنتج فوؽ سطح الشراإح .
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طبقات نتيجة لوحركة  ُبالسرند فيحدث ترتيب لومنتج  إٔبيتم تغذية اؼبنتج  دير بالذكر أنوك اعب
كمقاكمة اؼبنتج لوفواء كربدث عموية  النوعيالًتددية لوشراإح كوبدث الفضل باؽبواء حسب الوزف 

 النخل حسب أبعاد اؼبنتج .
 تحدد فعالية النخل بالسرندات التيالعوامل  

ك   من الدقيق  اإلمكافذل لوسرند من حيث اغببيبات كخووىا بقدر ذبانا العيار اؼبغ -1
العيار عوى شطح  انسيابكالغبار شديد النعومة ؼبنع انسداد ثقوب الشراإح كسفولة  الدكنست

 الشراإح لوسرند .
لوسرند من  األفقيكيتكوف اؼبسطح  إليفاتتناسب ثقوب السرند مع حجم اعبليئات العيار الوارد  -2

ًب طرد العيار منفا  اليتح فتكوف الشروبة األكٔب من ناحية أكسع من شروبة اؼبنخل أربعة شراإ
االتساع حىت تضبح  ُببداية السرند ٍب تتدرج الشراإح  ُبلوسماح لوسميد الناعم باؼبركر خبلؽبا 

ًب نفاذ العيار منفا كاعبدير  اليتنفا سعة ثقوب شروبة اؼبنخل  ُبة األخَتة وبثقوب الشر 
الة تكوف السرند من طبقتُت أك ثبلث طبقات من الشراإح تكوف سعة ثقوب ح ُبأنو بالذكر 

االتساع من األماـ لوخوف  ُبالشراإح السفوى أقل بنمرة من الشراإح األعوى منفا كتتدرج 
أكرب عدد من األحجاـ  إٔببنفا طريقة الطبقة األكٔب من الشراإح كذلك لتقسيم العيار 

 كالنوعيات .
كجود  إفشر العيار ليغطى سطح الشراإح بالكامل بسمك متجانا حيث ينت أفهبب  -3

مسطحات خالية من العيار بسبب ىركب اؽبواء من خبلؽبا بسرعة كسفولة تاركا اؼبسطحات 
غوق الوصبلت بُت الشراإح كاف تكوف الشراإح  إحكاـاؼبغطاة بالعيار بدكف تنقية ككذلك هبب 

 تغذية السرند .مشدكدة بدرجة كافية مع انتظاـ عيار 
 ُبهبب ضبط االىتلازة الرأسية مع االىتلازة أألفقية لوشروبة بضبط زاكية ميل الشراإح حيث انو  -4

حالة زيادة االىتلازات الراسية فاف العيار يتحرؾ عوى شكل كثبات عوى سطح الشروبة كَب 
التُت التسمح حالة ضعف االىتلازات الراسية فاف العيار يبقى موتضقا بسطح الشروبة ككبل اغب

 زبول اؽبواء بانتظاـ داخل العيار . إمكانيةبتنقية العيار من الشواإب لعدـ 
الفقاقيع اػبفية كتبلَب حدكث  وما يشبالسرند دبا يسمح بظفور  أقساـضبط ضغط اؽبواء داخل  -5

 العناية بالسرندات يؤدل ُب أم إنباؿ أفاؼبنتجات اؼبارة فوؽ الشراإح كيبلحظ  ُبفوراف شديد 
 . النفاإيلعدـ اتلاف اؼبطحن كحدكث اللكرات كعدـ ثبات نوعية اؼبنتج 
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اختيار مبر  ُبكقد تعمل بعض اؼبطاحن بدكف سرندات كذلك يتطوب مفارة خاصة من الطحاف  -6
ظبيد مباشرة من اؼبناخل كتوفَت تكاليف  بإنتاجحرير اؼبناخل كضبط درافيل الطحن دبا يسمح 

اغبضوؿ عوى  ُبحالة الرغبة  ُب بحتال يسماهتا ، كلكن ذلك شراء كصيانة السرندات كمستول 
 اعبودة  عإبظبيد  إنتاج ُبة من الدقيق الفاخر ككذلك عند الرغبة ينسبة عال

توازف  إخبلؿ ُبحالة عدـ العناية اؼبستمرة بالسرندات يتسبب ذلك  ُبكاعبدير بالذكر انو  -7
يق اؼبنتج كنسبة االستخراج مع عدـ جودة الدق ُباؼبطحن كحدكث زكرات فبا يسبب مشاكل 

 . النفاإيثبات نوعية اؼبنتج 

 يبُت مسارات اؽبواء َب السرند اؼبلدكج  . 32-5كالشكل 

 -حيث أف :
 1 ساؽ تثبيت السرند

 2,3,4 ـبارج اؼبنتجات اؼبتخوفة من الشراإح من أحد السرندين
 5 دخوؿ اؽبواء

 6,7,8 شراإح السرند
 9 ق اؽبواءبوابة التحكم َب تدف

 10 يد التحكم َب فتح كغوق البوابة 

11

10

9

43

8

2

7

6

1

5

32-5الشكل   
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 11 أب فتحة اؽبواء العادـ 

    DETCECHER FLAKE 

DISRAPTERS 

 ُبتتكوف نتيجة الستخداـ الدرافيل اؼبوساء  اليت األندكسيرـببتفتيت رقاإق  الفراكات كتقـو ىذه 
الطحن اغبديث  ُب إليفايبفا بُت السوندرات كاؼبناخل كقد زادت اغباجة كيتم ترك األندكسيرـبتنعيم 

 -لؤلسباب التالية :
 التوجو لنظاـ الطحن القضَت لتخفيض  تكوفة الطحن كصيانة اؼبعدات . -1
ؿبور لودرافيل بوى بدال من جوب  بكراسياستخداـ سوندرات متطورة عالية السرعة كملكدة  -2

 عوى اؼبنتجات خبلؿ الطحن .النحاس فبا يتيح زيادة الضغط 
 اؼبناخل  إٔبنقوة من مرحوة الطحن  أثناءاستخداـ نظاـ النيوماتيك فبا يتيح الفرصة لتربيد اؼبنتج  -3
 لوطحن . ـالبلز استخداـ مناخل ذات كفاءة عالية فبا يعمل عوى تقويل سطح النخل  -4

تكوف  اليتالة كاعبنُت استخداـ ىذه اؼبعدات يساعد عوى سحق جليئات النخ إفكاعبدير بالذكر 
 الدقيق نظرا الختبلطو دبسحوؽ النخالة كاعبنُت . ُبعالقة بالعيار بسبب ارتفاع نسبة الرماد 

 إليفاالعيار الوارد  إفىذه اؼباكينات يفضل استخدامفا بعد مراحل التنعيم اؼبتقدمة حيث أف  كما
 يكوف قد سبق تنقيتو بالسرندات .

 ل التنعيم األخَتة كذلك لومحافظة عوى نوعية الدقيق اؼبنتج .مراح ُب  الفراكات تستخدـ ك
تتكوف نتيجة لشدة ضغط  اليتكتستخدـ بعد مراحل التنعيم كقبل لبل العيار كذلك لتفتيت الرقاإق 

تتكوف نتيجة  اليت.كالغرض منفا ىو تفتت رقاإق األندكسيرـب  األندكسرـبعوى  التنعيمسوندرات 
خط سَت  ُبتنعيم األندكسيرـب كيتم تركيبفا مع السوندرات كاؼبناخل  ُبساء الستخداـ الدرافيل اؼبو

 ب أ
 33-5الشكل 
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أيضا كسحق مكوناتو كيفضل استخدامفا بعد مراحل  ـاألندكسيرب تقـو بطحن  أهنانيوماتيك كما ال
  النقيالسميد  أمالتنعيم اؼبتقدـ 

 -وىما كما يلي : توالجدير بالذكر أنو يوجد نوعاف من الفراكا
التنعيم كاؼبساعدة ُب كتستخدـ لفرفرة  عيار  CENTRIFUGAL IMPACTORويةفراكات رح -1

فبا يؤدل إٔب تسفيل نقل ىذه اؼبنتجات إٔب اؼبناخل كتسفيل عمويات  طحن السيمولينا 
 لفة ُب الدقيقة. 3000كتضل سرعات ىذه الفراكات إٔب مايقًتب من النخل 

 اؼبراحل الوسطية اؼبووثة بالسنوف تجاتمن لفرفرة     ROTARY DETACHERفراكات درفيوية -2
كتضل سرعات فبا يؤدل إٔب تسفيل نقل ىذه اؼبنتجات إٔب اؼبناخل كتسفيل عمويات النخل 

 لفة ُب الدقيقة. 1500ىذه الفراكات إٔب مايقًتب من 

توضيحي ُب فراكة رحوية  ) الشكل أ ( كصورة ؾبسمة لفراكة  صورةيعرض  33-5كالشكل 
 . SATAKAب( من  إنتاج شركة  درفيوية ) الشكل

 -حيث أف :
 7 جسم الفراكة الدرفيوية 1 دخوؿ اؼبنتج

 8 كرسي ؿبور لوفراكة الدرفيوية 2 جسم الفراكة الرحوية

 9 دخوؿ اؼبنتج لوفراكة الرحويةفتحة  3 فتحة خركج اؼبنتج

 10 دخوؿ اؼبنتج لوفراكة الدرفيوية 4 ؿبرؾ كفريب

 11 احملرؾ الكفريب 5 ويةركاإل تثبيت الفراكة الرح

   6 فتحة خركج اؼبنتج من الفراكة الدرفيوية
يبُت قطاع توضيحى َب فراحة حوية ) الشكل أ ( كفراكة برميوية ) الشكل ب  34-5كالشكل 

 ). 
 -حيث أف :

 4  العضو الدكار  1 دخوؿ اؼبنتج 
 5 عمود اإلدارة  2 خركج اؼبنتج 

   3 عنضر الطرؽ كالتفتيت
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الرحوية وبتول عوى صوابع ككذلك العضو الثابت أيضا فعند   عبدير بالذكر أف العضو الدكار لوفراكةكا
اندفاع اؼبنتج بضطدـ هبذه الضوابع فيحدث التفتيت اؼبطووب ، َب حُت وبدث فرفرة  َب الفراكة 

م ُب زكايا ميل التحكم ُب سرعة مركر اؼبنتج داخل ىذه الفراكات الدرفيوية بالتحك يبكنالدرفيوية ك 
سكاكُت ىذه الفراكات كعادة يتم تثبيت كضع ىذه السكاكُت عوى كضع ؿبدد من  قبل الشركة 

لوتفريغ خبطوط  األفقي اؼببُت كيوجد ـبرجُت متاحُت حبيث ىبرج اؼبنتج من اؼبخرج ،  اؼبضنعة
 . لوتفريغ باعباذبية األرضية  أك األفقي أك من ـبرج رأسى غَت مبُت النيوماتيك 

HAMMER MILL 

 ؾبموعة مطارؽ غَت مركليةالدقيقة كتكوف فيفا  ُبلفة  5000-3000 اؼبدشاتكتبوغ سرعة ىذه ,
ربدث ضرر جسيم  بأنو عند دخوؿ صواميل أك مسامَت باػبطأ فبل اؼبدشاتىذه  كتتميلمتأرجحة 

ويفا ارتفاع القدرة الكفربية ؽبا  كيبكن تغَتىا بسفولة كبسرعة كلكن يعاب ع اؼبطرقة خبلؼ أهنا تكثر 
 جرش ـبوفات اؼبطاحن  ُب اؼبدشاتتستخدـ ىذه 

 ) ب( . كمفتوح باهبا(أ  )مغوقة  sicomمن إنتاج شركة  مدشةيعرض صورة  35-5كالشكل 
 أسنافالغرفة هبا  جانيبحركة ترددية ككبل  ؾال تتحر شواكيش  4كتتكوف من غرفة الطحن كهبا عدد 

طحن اعبليئات الكبَتة  ُبحوض اعبواكيش كىذا النوع يستخدـ  إٔبالعيار  ادةإعلومساعدة عوى 
اغبجم لتضبح جليئات خشنة كلكن مع اعبليئات الضغَتة ربتاج ىذه اؼبطحنة لطاقة عالية كعادة 

 يستخدـ ىذا النوع عوى نطاؽ ضيق ىذه األياـ .

 34-5الشكل 
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وابة التحكم َب دخوؿ الرابش أب كاعبدير بالذكر أف بؼبدشة يبُت اؼبسقط الرأسي  36-5كالشكل 
التسبب ذباكز اغبمل اؼبقرر اؼبدشة يتم  التحكم فيفا بنظاـ ربكم أتوماتيكى لفتحفا بالدرجة الىت 

 . لومدشة . 
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 -حيث أف :

 8  فوًت ػبرج اؼبدشة 1 بوابة التحكم َب دخوؿ الرابش 
 9 خرج اؼبدشة 2 مدخل الرابش

 10 غطاء سيور نقل اغبركة 3 أب خط العادـ 
 11 ؿبرؾ االدارة  4 فوًت شبكى من اؼبعدف لدخل اؼبدشة 

 12 شاسيو اؼبدشة 5 مغناطا داإرل
 13 قواعد مرنة المتضاص االىتلازات  6 جاكوش

   7 العضو الدكار

دكامات ىواء  بأف ؽبا غرفة طحن شبانية اللكايا كبَتة األمر الذم هبعل العضو الدكار يولد اؼبدشةكتتميل 
ربسن  من أداء الطحن ،  كيتم صناعة أقراص العضو الدكار بدقة حبيث يتم التحكم فيفا بنظاـ اتلاف 

من اجل إزاحة اعبواكيش بسرعة بدكف الفك الكوى  فيفاإلكًتكين فيوجد ؾبموعتُت من الثقوب 
 لوجواكيش .

كل اعبواكيش من جانبيفا صفوؼ من أجل تساكل تآ ُبكتضنع اعبواكيش من صوب معاِب موضوعة 
 .  100m/sكبل االذباىُت كؽبا سرعة ؿبيطية تساكل   ُب، كيبكن إدارة اؼبطحنة ذات اعبواكيش 

ؽبا مناعة عالية لوتآكل كتكوف  كاليتمن ألواح الضاج اؼبثقبة ػبرج اؼبدشة سطوانية األتضنع الشبكة ك 
 . 1.4m2-0.5كتكوف مساحة ىذه الشبكة  mm 15-1.5قطر ثقوهبا 

 كتلكد غرفة الطحن بألواح تضادمية من الضوب اؼباقبنيلل
عدد اعبواكيش َب بعض اؼبدشات يضل ك  132KW-45كتتواجد  ىذه الطواحُت بقدرات تًتاكح مابُت 

 . 40T/H-4كسعاهتا تًتاكح مابُت 1450RPMتساكل  كتضل سرعة العضو الدكار أب 124أب
 -التحكم في تغذية طواحين المخلفات :

عركؼ أف القدرة الكفربية لوطواحُت تكوف عالية جدا لذا فانو عادة يتم تغذية ىذه الطواحُت من اؼب
التيار اؼبسحوب تيار  لال يتعداؼبطحنة حبيث  بإمدادبأجفلة توقيم متغَتة السرعة كتقـو ىذه األجفلة 

ؼبطاحن ؼبنع اغبمل الكامل ؽبا كعادة يتم تركيب مغناطيا لفضل األجساـ اؼبعدنية عن عيار ىذه ا
 دخوؿ األجساـ اؼبعدنية لداخوفا 
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MILLING DIAGRAM  
(2) 

ىو الشكل اؽبندسي ػبط سَت اؼبنتج داخل أقساـ اؼبطحن اؼبختوفة بداية من نقرة االستقباؿ حىت 
 زبلين أك تعبئة اؼبنتجات النفاإية .

ػباصة عن معدات اؼبطحن اؼبختوفة عما بأف لكل كعادة يلكد دهبراـ الطحن بأكرب كم من اؼبعوومات ا
دهبراـ ؼبن األمور اؽبامة لتشغيل  إتباع ، كاعبدير بالذكر أفدهبراـ الطحن  ُبمطحن نقاط ضعف 

اؼبطحن وبدث خول باتلاف اؼبطحن فيؤثر ذلك عوى القدرة  اؼبطحن بكفاءة كاتلاف فتعديل دهبراـ 
بالذكر أف نقش عيار أك حدكث زكرات ألحد اؼبعدات  كنوعية الدقيق اؼبنتج كاعبدير اإلنتاجية

 ُبتغذيفا كمعاعبة اؼبشكوة كعند عمل تعديل  كاليتباؼبطحن يدفعنا لفحش اؼبعدات السابقة ؽبا 
 إٔبمسارات أك مبر اؼبناخل هبب تدكينفا عوى الدهبراـ حىت يبكن الرجوع اليو بعد ذلك كالعودة 

 وة .بعد زكاؿ سبب اؼبشك األصويالدهبراـ 
بواسطة مضمموف دهبرامات حيث يستخدموا  إعدادهيتم  الطحنأف دهبراـ ككبيط القارئ عوما ب

ناعم كخشن كتوزيع  إٔبكتقسيم العيار  ةالبلزمحساب مسطحات النخل كالطحن  ُبالكومبيوتر 
لومطحن ككفاءة اؼبعدات اؼبستخدمة كنوع  اإلنتاجيةاألضباؿ عوى اؼبراحل اؼبختوفة حسب الطاقة 

كال أداء اؼبطحن  ُبكظركؼ التشغيل كذلك لتحقيق التوازف  النفاإيالقمح اؼبستخدـ كخواص اؼبنتج 
 أف يكوف ىؤالء اؼبضممُت عوى دراية عموية كبَتة بالطحن. ُب طيشًت 

 -تصميم ديجراـ المطحن : فيتتحكم  التيالبيانات  يليوفيما 
 . لومطحن كاؼبعدات اؼبتوفرة باؼبطحن اإلنتاجيةالطاقة  -1
كالشواإب اؼبوجودة  النوعينوعية األقماح اؼبستخدمة من حيث الضبلبة كنسبة الرطوبة كالوزف  -2

 كنسبة الرماد .
 فضل السميد كاعبنُت عند الولـك  كإمكانيةالنواتج النفاإية اؼبطووبة كنسب االستخراج اؼبتاحة   -3
 لومطحن كحاجاهتم . النفاإياؼبنتج  مستفوكيطبيعة حاجة  -4
 ن كعدد الطوابق كموقع اؼبطحن بالنسبة لوطرؽ اػبارجية .مساحة اؼبطح -5
ربديد خط سَت اؼبنتجات كأماكن اؼبعدات داخل اؼبطحن ككيفية تغذية اؼبعدات اؼبختوفة لتحقيق  -6

 . اإلمكافالطحن عوى قدر  ُباؼبواصفات اؼبطووبة بأعوى كفاءة مع تقويل نسب الفاقد 
 دقيق كالنخالة .معرفة السعات التخلينية لضوامع القمح كال -7

                                                
(2)

 شارك يف إعداد هذا ادوضوع ادفـدس مسعد رمضان جزاه اهلل خرا عذ حسن صـقعه . 
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اؼبراحل كعدد الدشات  لباقيالدشات  أطواؿالدرافيل السوندرات لوطحن كنسب  أطواؿمعرفة  -8
كل سنتيمًت كدرجة اؼبيل كزاكية السن كالظفر كطريقة تقابل   ُبكـبارجفا كعدد األسناف  ةالبلزم

 البطئ لكل مرحوة. األسناف كنسبة االختبلؼ بُت سرعات الدرفيل السريع ك
السوك كاغبرير  أرقاـة مسطحات النخل طن/يـو  كتوزيعفا عوى اؼبراحل اؼبختوفة كربديد معرف -9

 اؼبستخدـ كربديد ـبارج اؼبناخل .
الشراإح هبا كمعدؿ التضريف طن / كحدة اؼبساحة  كأرقاـربديد مسطحات السرندات  -11

 لوسرند .
 ماتيك .النيو  ربديد خط سَت اؼبخوفات بقسم النظافة كتوصيبلت شفط اؽبواء ك -11
 لوتشغيل . ةالبلزمربديد عدد العمالة  -12

 -يحتوى الديجراـ على المواصفات الفنية للمعدات : أفينبغى 
 – السنتيمًت ُبعدد األسناف  -قطر السوندرات–طوؿ السوندرات  –اسم اؼبرحوة  -السلندرات:

نوعية الدرفيل  –سرعة الدرافيل  ُبنسبة االختبلؼ  –طريقة تقابل األسناف  –نسبة ميل األسناف 
 مسنن أك ناعم .

 -المناخل :
اسم  -مبر السوك اؼبختوف -مبر اغبرير –عدد الشراإح كمقاساهتا  –عدد األجلاء  -اسم اؼبرحوة

  إليفايتم التوزيع  اليتتغذل اؼبنخل أك اسم اؼبراحل  اليتاؼبراحل 
 السرندات
 إليفا.يتم التوزيع  اليتاؼبراحل  -لوسرنداؼبراحل اؼبغذية  -ددىاعمبر الشراإح ك  -أبعاده -رقم السرند
عوما بأف مقاسات الشراإح  الطحن ؼبطحن اتيينب دهبرام  38-5كالشكل  ، 37-5كالشكل 

، كاعبدكؿ  5-5اؼبستخدمة ُب اؼبناخل الرأسية كوفا مكتوبة بالرمل التجارم كيبكن الرجوع لوجدكؿ 
وب ُب البوصة اؼبربعة ، كعند حساب مساحة ؼبعرفة اؼبقاس باؼبيكركف كعدد الثق 7-5كاعبدكؿ، 5-6

سم أم أف مساحة 200الطحن ؽبذا اؼبطحن كجد أف عدد السوندرات ست كمساحة السوندر 
سم / طن /يـو ،  12أم  100سم / طن / 1200سم فيكوف مساحة الطحن  1200السوندرات 

  20بوكا الواحد كعدد الشراإح ُب ال 50X50cm كعند حساب سطح النخل قبد أف أبعاد الشروبة
 16كحيث أف عدد البوكسات ىو   5m2فيكوف إصبأب مساحة النخل لوبوكا الواحد ىو   شروبة

مًت مربع   0.8أي  80/100كيكوف مساحة النخل لوطن   80m2بوكا كيكوف مسطح النخل الكوية 
 -يوى ؿبتويات قسم الطحن :لكل طن . كفيما 
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 .  250mmكقطرىا  1000mmأم طوؽبا   250/ 1000 سوندرات ست  -1

ثبلثة مناخل رأسية إثنُت بكل منفما ست بوكسات مًتاصة ُب صفُت أفقيا ، كالثالث ملكد  -2
بأربعة بوكسات رأسية ملكدة ُب صفُت أفقيُت ككل بوكا وبتول عوى عشرين شروبة من 
البوليسًت عوما بأنو ينبغي سد أماكن  الشراإح غَت اؼبستخدمة كفيما يوي بياف بالبوكسات 

 -اؼبستخدمة عوى بأف مقاسات شراإح النخل اؼبستخدمة بعدد الثقوب ُب البوصة :

 B1(2X20)بوكا  لودشة األكٔب كل بوكا ملكد بعشرين شروبة  2عدد  -
 B2 (2X20)بوكا  لودشة الثانية كل بوكا ملكد بعشرين شروبة  2عدد  -
 B3 (2X20)بوكا  لودشة الثالثة كل بوكا ملكد بعشرين شروبة  2عدد  -
 B4(1X20)بوكا  لودشة الرابعة كالبوكا ملكد بعشرين شروبة   -
 B5(1X20)بوكا  لودشة اػبامسة كالبوكا ملكد بعشرين شروبة  -
 C1A(1X20)كالبوكا ملكد بعشرين شروبة  C1Aبوكا  ؼبرحوة التحجيم كالتنعيم   -
 C1A(1X20)كالبوكا ملكد بعشرين شروبة  C1Bكالتنعيم   مبوكا  ؼبرحوة التحجي -
 C1A(1X20)كالبوكا ملكد بعشرين شروبة  C2Aكالتنعيم   ما  ؼبرحوة التحجيبوك -
 C1A(1X20)كالبوكا ملكد بعشرين شروبة  C2Bكالتنعيم   مبوكا  ؼبرحوة التحجي -
 C1A(1X20)كالبوكا ملكد بعشرين شروبة  C3كالتنعيم   مبوكا  ؼبرحوة التحجي -
 C1A(1X20)بعشرين شروبة كالبوكا ملكد  C4كالتنعيم   مبوكا  ؼبرحوة التحجي -
 C1A(1X20)كالبوكا ملكد بعشرين شروبة  C5كالتنعيم   مبوكا  ؼبرحوة التحجي -
 C1A(1X20)كالبوكا ملكد بعشرين شروبة  DIVكالتنعيم   مبوكا  ؼبرحوة التحجي -

 DET1-DET4 سريعة أربعة فراكات رحوية -3

 Sسرند    -4

 VIBRO FINISHERغرباؿ اسطواين    -5

 BRAN FINISHERردة  فرشتُت -6

 HIGH PRESSURE FAN نيوماتيك ضغط عإبمركحة شفط  -7

 FILTERفوًت رإيسي  -8

 LOW PRESSURE FANضغط مركحة كفربية  -9

 CONTROL FILTERمنخل كونًتكؿ  -11

   صرافة  2عدد  -11
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 MAGNET مغناطيا    -12

 -حيث أف :
 B1 سوندر الدشة األكٔب 

 B2 سوندر الدشة الثانية 
 B3 سوندر الدشة الثالثة اػبشنة

 B4 سوندر الدشة الرابعة
 B5 سوندر الدشة اػبامسة

 C1A ربجيم خشن سوندر

 C2B ربجيم ناعم  سوندر 
 C3  ثالثة تنعيم مرحوة سوندر
 C4  رابعة تنعيم مرحوة سوندر
 C5  خامسة تنعيم مرحوة سوندر

 C2A األكٔب تنعيم مرحوة سوندر  
 C2B ثانية تنعيم مرحوة سوندر

 DIV خل بوكا إعادة الن

 S1 سرند ظبيد خشن
 S2 سرند ظبيد ناعم

 BR1 فرشة أكٔب
 BR2 فرشة ثانية

 Vibro finisher منخل أسطواين
 F دقيق

 COARSE BRAN(CB) لبالة ) ردة ( خشنة

 FINE BRAN(FB) لبالة ) ردة ( ناعمة
 FILTER (F1) فوًت

 DET1-DET4 فراكات رحوية
 POLLARD السن األبيض
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 FLOUR 1 1ة دقيق مبر 

 FLOUR 2  2دقيق مبرة 

 BY PRODUCTS - السن األبيض كاألضبر -خويط اللكاإد 

 SEMOLINA السميد

 SC11 الفوًت الرإيسي   بريبة

 SC12 (F1) 2بريبة دقيق 

 SC13 بريبة خويط اللكاإد

 SC14 بريبة الردة الناعمة

 SC15 (F2)  1بريبة دقيق

 -مالحظات ىامة :
 C1A,C1Bكمرحوتُت كسطيتُت B1,B2,B3,B4,B5جد ُب ىذا الدهبراـ طبا دشات يو  -1     

 . C2A,C2B,C3,C4,C5كطبا مراحل تنعيم 
(ىبرج من الشراإح األخَتة    F2(كدقيق ) F1) 1الدقيق الناتج من ىذا الدهبراـ ىو دقيق-2

4X70GG  ُب البوكاC2B 4لتكوفX70GG  فقط  1كعند اغباجة لتشغيل اؼبطحن عوى دقيق
(فيكوف اؼبار عوى  4X66GG( لتكوف ) 4X70GG) C2Bنقـو بتغيَت الشراإح األخَتة ُب البوكا 

 . c4فيكوف   أما اؼبتخوف عويفا ففو F2بدال من  C3ىذه الشراإح ىو 
أما عند اغباجة لتشغيل اؼبطحن عوى دقيق  %72ىذا الدهبراـ معد الستخبلص دقيق -3

 اسات شراإح مراحل التنعيم .فقط نغَت مق  %82أك  %76استخبلص 
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 37-5الشكل 
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 38-5الشكل 

ردة ناعمة

خلٌط الزوائد

سٌمولٌنا

ساقٌة الردة

منخل الكونترول

ساقٌة الدقٌق

الى صوامع

الدقٌق

الى

صوامع

الردة

B4

صشافخ

يغُبطُظ

1دقٌق

2دقٌق

األدوارمخلفات

ثالوس
شفط هواء

بوابة مروحة

نٌوماتٌك
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 B1 بوكسي الدشة األولي

عموية الدش فتتم  B1استقباؿ القمح القادـ من كحدة الًتطيب بعد كزنو عوى شطر السوندر  يتم
 2X20باؼبناخل الرأسية  B1 بوكسياألكٔب أب  الدشة نواتجكبواسطة ىواء النيوماتيك تنتقل األكٕب 

: دبعٌت أف كل بوكا وبتول عوى تماثوُت سباماعوما بأف البوكسُت م
5X20GG,5X30GG,4X10GG,4X58GG  ، كما يوي : نواتج النخلفيتم توزيع- 

 B1البوكا 

 الشراإح اؼبنتج اؼبتخوف يضل إٔب اؼبنتج اؼبار يضل إٔب
5X30GG B2 5X20GG 
4X10XX S1 5X30GG 

F1 4X58GG 4X10XX 
DIV S2 4X58GG 

  B2يةالثان بوكسي الدشة
 فتتم عموية الدش  B2عوى شطر السوندر  B1القادمة من البوكا  يتم إمرار منتجات الدشة الثانية

 2X20باؼبناخل الرأسية  B2 بوكسيأب  الثانية الدشة نواتجكبواسطة ىواء النيوماتيك تنتقل الثانية 

 3X20GG, 2X22GG,5X34GG :دبعٌت كل بوكا وبتول عوى عوما بأف البوكسُت متماثوُت سباما 

,4X10GG,4X60GG  كما يوي : نواتج النخلفيتم توزيع- 
 B2البوكا 

 الشراإح اؼبنتج اؼبتخوف يضل إٔب اؼبنتج اؼبار يضل إٔب
5X34GG B3 3X20GG 

2X22GG 
4X10XX S1 5X34GG 

F1 4X60GG 4X10XX 
DIV S2 4X60GG 

 B3 بوكسي الدشة الثالثة 
فتتم عموية  B3عوى شطر السوندر  كالسرند B2القادمة من البوكا الثالثة يتم إمرار منتجات الدشة 

باؼبناخل الرأسية  B3 بوكسيأب  الدشة الثالثة نواتجكبواسطة ىواء النيوماتيك تنتقل الثالثة  الدشة
2X20  ، دبعٌت كل بوكا وبتول عوى عوما بأف البوكسُت متماثوُت سباما: 

5X24GG,5X36GG,4X10GG,4X60GG كما يوي : نواتج النخلع فيتم توزي- 
 B3البوكا 

 الشراإح اؼبنتج اؼبتخوف يضل إٔب اؼبنتج اؼبار يضل إٔب
5X36GG B4 5X24GG 
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4X10XX S1 5X36GG 
F1 4X60GG 4X10XX 
DIV S2 4x60GG 

 B4بوكس الدشة الرابعة 
الرابعة  شةعموية الدفتتم  B4عوى شطر السوندر  كالسرند B3من البوكا سبرر اؼبنتجات القادمة 

فيتم توزيع  باؼبناخل الرأسية  B4أب بوكا  الرابعةكبواسطة ىواء النيوماتيك تنتقل منتجات الدشة 
 -كما يوي :حسب اغبجم كذلك   نواتج النخل

 B4البوكا 

 الشراإح اؼبنتج اؼبتخوف يضل إٔب اؼبنتج اؼبار يضل إٔب
4x30GG BR1 4x24GG 
3x10XX 
3x11XX 

B5 4x30GG 
F1 4X62GG 3x10XX 

3x11XX 
DIV C1A 4X62GG 
 B5بوكس الدشة الخامسة 

عموية الدشة فتتم  B5عوى شطر السوندر  كالسرند B4من البوكا حيث سبرر اؼبنتجات القادمة 
فيتم  باؼبناخل الراسية  B5أب بوكا  اػبامسةكبواسطة ىواء النيوماتيك تنتقل منتجات الدشة  اػبامسة

 -كما يوي :غبجم كذلك  حسب ا نواتج النخلتوزيع 
 B5البوكا 

 الشراإح اؼبنتج اؼبتخوف يضل إٔب اؼبنتج اؼبار يضل إٔب
4X40GG BR1 4X24GG 
6X11XX BR2 4X40GG 

F1 4X66GG 6X11XX 
DIV C5 4X66GG 
 C1Aبوكس التحجيم والتعيم 

ية التحجيم عموفتتم  C1Aعوى شطر السوندر كالسرند  B4من البوكا حيث سبرر اؼبنتجات القادمة 
باؼبناخل  C1Aبوكا الأب  C1Aشق السوندر كبواسطة ىواء النيوماتيك تنتقل منتجات كالتنعيم 
 -كما يوي :حسب اغبجم كذلك   نواتج النخلفيتم توزيع  الراسية 

 C1Aالبوكا 

 الشراإح اؼبنتج اؼبتخوف يضل إٔب اؼبنتج اؼبار يضل إٔب
4X40GG C2A 5X24GG 
5X9GG C4 4X40GG 
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F1 6X10XX 5X9GG 
F1 C3 6X10XX 
 C1Bبوكس التحجيم والتعيم 

فتتم  C1Bشطر السوندر ٍب عوى  DET1الفراكة  عوىمن  السرند  C1B حيث سبرر اؼبنتجات القادمة
كا البو  أب C1B شق السوندر كبواسطة ىواء النيوماتيك تنتقل منتجات عموية التحجيم كالتنعيم 

C1B  كما يوي :حسب اغبجم كذلك   نواتج النخلوزيع فيتم ت باؼبناخل الرأسية-  
 C1Bالبوكا 

 الشراإح اؼبنتج اؼبتخوف يضل إٔب اؼبنتج اؼبار يضل إٔب
5X38GG C4 5X38GG 
5X9.5XX 
5X10XX 

C2B 5X38GG 
F1 C3 5X9.5XX 

5X10XX 
 C2Aبوكس التحجيم والتعيم 

 عموية الدشفتتم  C2Aطر السوندر عوى شمن اؼبراحل اؼبختوفة  C2A اجملمعةحيث سبرر اؼبنتجات 
فيتم  باؼبناخل الرأسية  C2Aبوكا الأب  C2A شطر السوندركبواسطة ىواء النيوماتيك تنتقل منتجات 

 -كما يوي :حسب اغبجم كذلك   نواتج النخلتوزيع 
 C2Aالبوكا 

 الشراإح اؼبنتج اؼبتخوف يضل إٔب اؼبنتج اؼبار يضل إٔب
6X10XX 
6X11XX 

C4 4X38GG 

F1 4X66GG 6X10XX 
6X11XX 

C2B C3 4X66GG 
 C2Bبوكس التحجيم والتعيم 

شطر السوندر ٍب عوى  DET2الفراكة  عوىمن اؼبراحل اؼبختوفة   C2B اجملمعةحيث سبرر اؼبنتجات 
C2B   من شطر السوندر  نتجاتاؼبكبواسطة ىواء النيوماتيك تنتقل  عموية التحجيم كالتنعيمفتتمC2B  
 -كما يوي :حسب اغبجم كذلك   نواتج النخلفيتم توزيع  باؼبناخل الرأسية   C2Bبوكا الأب 

 C2Bالبوكا 

 الشراإح اؼبنتج اؼبتخوف يضل إٔب اؼبنتج اؼبار يضل إٔب
6X10XX 
6X11XX 

C4 4X36GG 

F2 4X70GG 6X10XX 
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6X11XX 
F1 C3 4X70GG 
 C3بوكس التحجيم والتعيم 

شطر السوندر ٍب عوى  DET3الفراكة  عوى عوىاؼبراحل اؼبختوفة من  C3اجملمعة حيث سبرر اؼبنتجات 
C3 نواتج شق السوندر كبواسطة ىواء النيوماتيك تنتقل  عموية التحجيم كالتنعيمفتتمC3   بوكا الأب
C3  كما يوي :حسب اغبجم كذلك   نواتج النخلفيتم توزيع  باؼبناخل الرأسية- 

 C3البوكا 

 الشراإح ج اؼبتخوف يضل إٔباؼبنت اؼبنتج اؼبار يضل إٔب
6X10XX 
6X11XX 

C5 6X8GG 

F1 C4 6X10XX 
6X11XX 

 C4بوكس التحجيم والتنعيم 
عموية التحجيم فتتم  C4عوى شطر السوندر من اؼبراحل اؼبختوفة   C4اجملمعة حيث سبرر اؼبنتجات 

 باؼبناخل الرأسية C4 بوكاإٔب ال  C4شق السوندر كبواسطة ىواء النيوماتيك تنتقل منتجات  كالتنعيم
 -كما يوي :حسب اغبجم كذلك   نواتج النخلفيتم توزيع 

 C4البوكا 

 الشراإح اؼبنتج اؼبتخوف يضل إٔب اؼبنتج اؼبار يضل إٔب
10X10XX 
3X11XX 
2X12XX 

GERM 5X22GG 

F1 C5 10X10XX 
3X11XX 
2X12XX 

 C5بوكس التحجيم والتنعيم 
عموية التنعيم فتتم  C5عوى شطر السوندر اؼبراحل اؼبختوفة من  C5 اجملمعة حيث سبرر اؼبنتجات 

 باؼبناخل الرأسية C5بوكا الأب  C5شق السوندر كبواسطة ىواء النيوماتيك تنتقل منتجات  كالتحجيم
 -كما يوي :حسب اغبجم كذلك   نواتج النخلفيتم توزيع 

 C5البوكا 

 حالشراإ اؼبنتج اؼبتخوف يضل إٔب اؼبنتج اؼبار يضل إٔب
6X10XX 
6X11XX 

BR2 4X40GG 

F1 4X62GG 6X10XX 
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6X11XX 
 4X62GG سن أضبر سن أبيض

 DIVبوكس المنتجات المطلوب إعادة نخلها 

كالذم وبتول عوى   DIV ٍب سبرر عوى البوكا   DET4الفراكة عوى  DIVاجملمعة حيث سبرر اؼبنتجات 
كاؼبتخوف   F1كيكوف اؼبار ىو  3X9GG, 3X10XX,6X10XX,3X11XX,4X11XXالشراإح التالية 

 . C3ىو 
  VIBRO FINISHER المنخل  األسطواني

لومطحن عوى  FILTER كالفوًت الرإيسي BRR1,BR2يبرر اؼبنتجات القادمة من الفرشة األكٔب كالثانية
كاؼبتخوف يتم إعادة إؿ الدشة الرابعة  F1فيكوف اؼبار عرب اؼبنخل االسطواين دقيق  اؼبنخل األسطواين 

B4   من الفرشة األكٔب كالثانيةكيبكن إمرار اؼبنتجات القادمةBRR1,BR2  إؿ الدشة الرابعةB4   بدكف
 الدخوؿ عوى اؼبنخل االسطواين بواسطة مسار بديل معد لذلك ببواية يدكية .

 BR1الفرشة األولى 
ى قميش من صاج كاليت ربتول عو BR1عوى الفرشة األكٔب  B3سبرر اؼبنتجات القادمة من الدشة الثالثة

كاؼبار يتم إعادتو إٔب   COARSE BRANEفيكوف اؼبتخوف ىو ردة خشنة 0.8mm مثقب قطر ثقوبو 
 .   vibro finisherاؼبنخل االسطواين 

 BR2الفرشة الثانية 
كالذم وبتول عوى صاج مثقب   BR2 الثانيةالفرشة  إٔب  B4الرابعة سبرر اؼبنتجات القادمة من الدشة 

كاؼبار يتم إعادتو إٔب اؼبنخل  FINE BRANEفيكوف اؼبتخوف ىو ردة ناعمة  0.6mm قطر ثقوبو 
 .   vibro finisherاالسطواين 

 S1السرند األوؿ 

 -حيث يقـو السرند دبا يوي :يعترب السرند من أىم أجلاء قسم اؼبناخل باؼبطحن 
 فضل جليئات النخالة من اؼبنتجات الوسطية . -1      

 . الوسطية حسب اغبجم تقسيم اؼبنتجات-2

ندرات اػباصة بطحن اؼبنتجات الوسطية وسالتوزيع صبيع اؼبنتجات الوسطية عوى صبيع -3
 كالناعمة .

 استخراج السيمولينا . -4     
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 B1,B2الدشة األكٔب كالثانية  بوكسيمن   S1,S2 شطريوكيقـو السرند باستقباؿ عياره عوى 
أل عدد   لبل شروبة 12 السرند  عوى من شقوف كل كيتك كيقـو بتوزيع اؼبنتج حسب اغبجم 

 شروبة .  24الشراإح الكوية لوسرند 
 S1السرند األوؿ شق 

 S1شق السرند 

 الشراإح اؼبنتج اؼبتخوف يضل إٔب اؼبنتج اؼبار يضل إٔب
24GG/22GG/20GG/18GG B4 22GG/20GG/20GG/18GG 
26GG/24GG/22GG/20GG B3 24GG/22GG/20GG/18GG 

C1A  أكC1B/SEM B3 26GG/24GG/22GG/20GG 
 S2 الثانيالسرند شق 

   S2شق السرند 

 الشراإح اؼبنتج اؼبار يضل إٔب اؼبنتج اؼبتخوف يضل إٔب
32GG/30GG/28GG/26GG B4 30GG/28GG/26GG/24GG 
34GG/32GG/30GG/28GG B3 32GG/30GG/28GG/26GG 

C1A  أكC1B/SEM C4 34GG/32GG/30GG/28GG 
 اريم المختلفة البر 
أك   CF1إٔب منخل الكونًتكؿ SC15القادـ من الربيبة   FLOUR1 (F1)يبرر الدقيق مبرة كاحد -1

اؼبلكد  ) CF1كيبرر خرج منخل الكونًتكؿ 13,14,15صوامع الدقيق لوتخلين ُب   E8ساقية الدقيق 
 58ركف، ميك 300أم  PA3XXXعوما بأف الشروبة مقاس XPA3XXX, 4XPA6XXبثماين شراإح 

  ميكركف ُب البوصة 212أم  4XPA6XX،ك الشروبة مقاس  6-5ثقب ُب البوصة كذلك من اعبدكؿ 
يدكية أك ساقية الساإبة الشكاير الاؼبار إٔب ـبرج  ،  7-5ثقب ُب البوصة كذلك من اعبدكؿ  76ك 

 الدقيق لوتخلين ُب الضوامع أما اؼبتخوف فيمرر أب شكاير لتجميع اؼبتخوف .

ال ىبرج منو ـبوفات إال إذا كاف ىناؾ قطع َب أحد   CF1 الكونًتكؿر بالذكر أف منخل كاعبدي
 الشراإح كىذا مفيد جدا لوطحاف ففو يبر عوى منخل الكونًتكؿ لوتأكد من سبلمة الشراإح .

إٔب ـبرج الدقيق الساإب َب الشكاير أك يعاد خوطو  SC12من بريبتو(F2)يبرر الدقيق مبرة أثنُت  -2
يتم خوط  ، ك (F2) 2كاعبدير بالذكر أنو َب مضر ال يتم إنتاج دقيق  ،  SC14 ريبة الردة الناعمةمع ب

 السن األبيض كاألضبر مع الردة ) النخالة ( مباشرة .
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إٔب ساقية  اَب شكاإر ساإبة أك امرارنب ماكيتم تعبئتف SC13يبرر السن األبيض كاألضبر عرب الربيبة  -3
 .17,18وامع الردة لوتخلين َب صE10الردة

لتعبئتفا َب شكاير ساإبة أك نقوفا بواسطة  SC14عرب الربيبة  FINE BRANEيبرر الردة الناعمة  -4
 . E10 ساقية الردة لوضوامع

 ليعبأ َب شكاإر ساإبة . SC13عرب الربيبة يبرر السميد -4
 لضرافة سبرر أب ك كخرج ا MAGNETٍب اؼبغناطيا  VF2عرب الضرافة   ـبوفات األدكارسبرر  -5

 .  B4الدشة الرابعة سوندر 
الىت  SC11بالوصوؿ إٔب الربيبة  AL17يسمح لوغبار اؼبتجمع بالفوًت الرإيسي كاػبارج من االكويل  -6

 VIBROفتوؿ بنقل ىذه  ىذا الغبار اؼبتجمع إٔب اؼبنخل االسطواين   VF1تنقوفا بدكرىا إٔب الضرافة 

FINISHER . 

 -: FILTER1مطحنالفلتر الرئيسي لل
قـو مركحة الشفط ، كت 3000x250mmشراب مقاس كل شراب  54يلكد الفوًت الرإيسي بعدد 

لنقل اؼبنتجات َب قسم الطحن كيقـو الفوًت بتجميع  ـالرإيسية لومطحن بتجفيل خط النيوماتيك البلز 
كر بدفع نبضات ىواإية الغبار اؼبوجود َب خط النيوماتيك بواسطة اؼبركحة الشفط الرإيسية كيقـو الببل

لفضل الذرات اؼبتجمعة عوى شرابات الفوًت خبلؿ برنامج زمٍت ؿبدد كيقـو جاكوش عوى قادكس 
الفوًت بالطرؽ عوى القادكس من حُت آلخر إلسقاط الذرات اؼبتجمعة أب إكويل الفوًت كتقـو الضرافة 

 .  SC11لربيبة أب الغرباؿ األسطواين عرب ا اذبمعات الفوًت ك إمرارى ؿابباستق

 

 -كىم ثبلثة مراحل كما يوي :
 . 37-5ُب الشكل  B1,B2,B3,B4,B5كىم الدشات مرحوة الدش  -1
 . 37-5ُب الشكل  C1A,C1Bكىم السوندرات مرحوة التفتيت  -2
 . 37-5ُب الشكل  C2A,C2B,C3,C4,C5كىم السوندرات مرحوة التنعيم  -3

 عوىفة ُب مسميات ىذه اؼبراحل زبتوف من شركة ألخرل كاعبدر بالذكر أف ىناؾ أنظمة ـبتو
راحل الوسطية ) التفتيت اؼبك  Bاإليطالية تتسمى مراحل الدشات بالرمل ocrimسبيل اؼبثاؿ شركة 

     Cكمراحل التنعيم بالرمل  R( بالرمل
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 مرحلة الدش  5-15-1

القمح كفضل األندكسػيرـب إف مرحوة الدش ىي البداية اغبقيقة لعمويات الطحن حث يتم فتح حبوب 
عوػػى شػػكل حبيبػػات كبػػَتة مػػن السػػميد كاؼبتوسػػطات لسػػفولة تنقيتفػػا باسػػتخداـ السػػرندات مػػع عػػدـ 
تفتيػػت طبقػػات الػػردة ؼبنػػع إنتػػاج مسػػحوؽ النخالػػة كاختبلطػػو بالػػدقيق اؼبنػػتج مػػن مراحػػل الػػدش كمػػن ٍب 

الػػػدقيق  كدكانػػػة لونػػػو  عػػػدـ القػػػدرة عوػػػى فضػػػوو بعػػػد اختبلطػػػو بالػػػدقيق فبػػػا يسػػػبب مػػػن البفػػػاض جػػػودة
 باؼبقارنة بالدقيق اؼبنتج من مراحل التنعيم اؼبتقدمة .

كال يستحب إنتاج الدقيق من مراح الدش الرتفاع نسبة الرماد كخضوصا ُب الدشة األكٔب الختبلطو دبا 
 قد يوجد ُب شق اغببوب من أتربة .

كذلػك مػن صبيػع مراحػل  %18-15كمعدؿ إنتاج الدقيق من مراحل الػدش كمنػتج ثػانوم يكػوف بنسػبة 
 الدش بالنسبة لناتج الدقيق النفاإي .

كاعبدير بالذكر أف زيادة نسبة استخراج الدقيق عن ىذه النسبة يستوجب زيادة الضغط عوى سوندرات 
الػدش األمػػر آذل يػؤدل إٔب زيػػادة نسػػبة اسػتخراج مسػػحوؽ النخالػػة الػذم يبػػر مػػن اؼبناخػل مػػع الػػدقيق 

نسػػبة الرمػػاد كالبفػػاض مواصػػػفاتو كدكانػػة لونػػو كعػػادة فػػاف معظػػم النخالػػة اػبشػػػنة اؼبنػػتج مسػػببا ارتفػػاع 
كاؼبنتجػػات األخػػرل تنػػتج مػػن اؼبراحػػل النفاإيػػة مػػن مراحػػل الػػدش حيػػث يػػتم تركيػػب فػػرش النخالػػة بعػػد 
مراحػػل الػػدش الثالثػػة كالرابعػػة كاػبامسػػة السػػتخبلص أكػػرب نسػػبة مػػن األندكسػػيرـب الػػذم مػػازاؿ موتضػػقا 

 الة لووصوؿ ألعوى قدر الستخراج الدقيق .بأسطح النخ
 -ويعتمد فصل بقايا األندوسيبـر من طبقات النخالة على الشروط التالية :

 نوع القمح اؼبطحوف . -1
 نسبة رطوبة القمح اؼبطحوف كطريقة تكييفو . -2
 شكل قطاع أسناف الدرافيل السوندرات كطريقة تقابل أسناف الدرافيل . -3
 كاؼبسافة البينية بُت الدرافيل . نسبة االستخبلص ُب الدشات -4
 نسبة استخراج الدقيق اؼبطووب إنتاجو كنوعية اؼبنتجات النفاإية اؼبطووبة . -5

 -كيبكن تقسيم ىذه اؼبرحوة إٔب :
 مرحوة طحن القمح ُب مراحل متتابعة باستخداـ درافيل مسنونة  -1

سػػػػَت اغببػػػػوب كفضػػػػل كمػػػػا سػػػػبق كاف أشػػػػرنا إٔب أف مراحػػػػل الػػػػدش كالتفتيػػػػت وبػػػػدث فيفػػػػا طحػػػػن تك
األندكسػػيرـب الػػذم مػػرر خػػبلؿ مراحػػل التفتيػػت كالتػػدريج كالتنعػػيم كالنخػػل  منتجػػا الػػدقيق كالسػػميد ُب 
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حػػُت أف طبقػػػات النخالػػػة يػػػتم طردىػػػا عوػػػى الشػػراإح األكٔب لومناخػػػل منتجػػػة النخالػػػة الناعمػػػة كاػبشػػػنة 
 كالسنوف بنوعيفا .

دشات كعوى كػل حػاؿ ىبتوػف ذلػك  5-4ف ىو دشات كالساإد أ 9-3كيًتاكح عدد مراحل الدش من 
من مطحن آلخر تبعا لوشركة اؼبضنعة كطراز الضنع كتػاريخ الضػنع كالطاقػة اإلنتاجيػة لومطحػن كيكػوف 

سػػنة ُب  11-10ُب السػػنتيمًت كيػػلداد ُب اؼبراحػػل التاليػػة ليضػػل إٔب  4-3عػػدد األسػػناف ُب الدشػػة األكٔب 
وػػػتخوش مػػػن جليئػػػات األندكسػػػيرـب الػػػيت تتعوػػػق جبليئػػػات السػػػنتيمًت كذلػػػك ُب مراحػػػل التفتيػػػت كذلػػػك ل

 النخالة الناعمة .
كيتم تركيب فرش تنظيف النخالة بُت مراحل الدش األخَتة كذلك لوتخوش من جليئات األندكسيرـب 

كاعبدير ، كمن ٍب زيادة نسبة االستخراج كيكوف الدقيق الناتج من ىذه اؼبراحل منخفض اعبودة 
مراحل الدشات ىو ربقيق أكرب قدر من نسبة استخبلص الدشات من بالذكر أف الغرض من 

جليئات األندكسيرـب كالسميد كاؼبتوسطات مع عدـ تفتيت طبقات النخالة بقدر اإلمكاف حيث إف 
مسحوؽ النخالة يسبب دكانة الدقيق كمن ٍب تقل جودة الدقيق باإلضافة لليادة نسبة الرماد ُب 

 ق .ػػػالدقي
خل لتحديد شكل أسناف الدرافيل كعدد األسناف َب كل مرحوة كقطر كسرعة كخربة الطحاف تتد

 الدرافيل كاالختبلؼ بُت سرعات الدرافيل السريعة كالبطيئة كسوؼ نتناكؿ ذلك بالتفضيل فيما بعد .
فضل اعبليئات الكبَتة كتدرج العيار اؼبطحوف كفضل الدقيق الناتج من مراحل الطحن كيتم ذلك  -2

يث تقـو الشراإح األكٔب بفضل جليئات النخالة العريضة اؼبوتضقة باألندكسيرـب داخل مناخل ح
كتوجيفا ؼبراحل الدش التالية بينما تقـو ؾبموعة من الشراإح التالية بتدريج العيار اؼبار عرب الشراإح 

ا األكٔب إٕب ظبيد خشن كناعم كمتوسطات كتوجيو كل نوعية  إٔب السرندات اػباصة هبا تبعا غبجمف
 كنوعيتفا .

 كيتم كضع الدشة األكٔب كالثانية ُب ؾبموعة كالدشة الثالثة كالرابعة ُب اجملموعة الثانية من الدشات .
ناعم كغَت صاّب لوتنقية  بالسرندات كلذلك سيتم فضوو كتوجيو ؼبراحل التنعيم  كيعترب عيار الدكنست

 األخَتة .
الدقيق الناتج من مراحل التنعيم األكٔب كالدقيق كالدقيق الناتج من مراحل الدشات يكوف أغمق من 

 الناتج من الدشة الرابعة يعترب اقل جودة عن باقي الدشات .
سم كعدد األسناف ُب السنتيمًت  25يعطى عدد األسناف ُب ؿبيط الدرفيل قطره  8-5كاعبدكؿ 

 الواحد ؼبراحل الدش اؼبختوفة .
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 8-5الجدوؿ

عدد األسناف في محيط  مرحلة الدش
 سم 25الدرفيل 

 سم  1عدد األسناف في 

 4.1-3.2 325-250 األكٔب 

 5.7-5.1 450-400 الثانية  

 7-6.4 550-500 الثالثة 

 9.6-8.6 750-675 الرابعة 

 10.8-10.2 850-800 اػبامسة

كىذا الطوؿ ىبتوف باختبلؼ   LANDسم كيسمى 1-0.3عوما بأف مسطح السنة يكوف مابُت 
 ع الدشة كذلك لتقوية األسناف كزبفيض قوة الدش كذلك لتقويل إنتاج النخالة . مراحل الطحن كنو 

 مراحل تنقية جليئات السميد  باستخداـ السرندات  -1
 كسوؼ نتناكؿ ىذا اؼبراحل بالتفضيل فيما بعد .

  نسب استخراج الدشات
دقاإق لكل   كبعد ثبلث  20Wتعترب نسب استخراج الدشات ىي نسبة النافذ من منخل اختبار رقم 

 كيوو جراـ من العينة اؼبأخوذة بعد كل مرحوة دش أك طحن بالنسبة لوزف العينة األصوي .

 -كزبتوف نسبة استخبلص الدشات من مطحن آلخر حسب العوامل التالية :
أطواؿ مراحل الدش كعدد الدشات كطريقة سن الدرافيل كطريقة تقابل أسناف الدرافيل مع  -1

 ف .بعضفا كنسبة ميل األسنا
درجة صبلبة القمح اؼبطحوف حيث تلداد نسبة استخبلص الدشات األكٔب ُب القمح الطرم  -2

 -HARDكتقل ُب األقماح الضوبة كالقرنية   SOFT – WEAK WHEAT’Sكالضعيف 

VITREOUS WHEAT’S  
نوعية الدقيق اؼبطووب إنتاجو حيث يفضل زيادة نسبة استخبلص الدشات األكٔب كالثانية عند  -3

كعند الرغبة ُب اغبضوؿ عوى نسب   PATENT FLOURُب استخراج دقيق عإب اعبودة الرغبة 
كلتحديد نسبة استخبلص الدشات لكل مرحوة هبب األخذ ُب االعتبار ،  مرتفعة استخراج

  إصبإب نسبة استخبلص الدشات صبيعفا بالنسبة لوعيار الكوى لومطحوف كنسبة اللكاإد اؼبرذبعة
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نعيم كنسبة استخراج الدقيق كاللكاإد اؼبطووبة بالنسبة لوعيار الكوى بعد مراحل الطحن كالت
 لومطحن .

طن يوميا تؤخذ عينة من ربت كل  100دبطحن طاقتو اإلنتاجية  %72عن إنتاج دقيق  -مثاؿ :
كيتم ضبط اؼبسافة  20ثانية عوى منخل سوك رقم  20جراـ كيتم لبوفا ؼبدة  100مرحوة دش كزهنا 

 -:9-5باعبدكؿ حقيق استخراجات الدشات اؼبختوفة كمابُت الدرافيل لت
 9-5الجدوؿ 

نافذ منخل  
اختبار 
20w% 

طرد منخل 
اختبار 
20w% 

قدرة طحن 
اؼبرحوة طن / 

 يـو

نسبة 
 االستخراج

إصبإب نسب 
 االستخراج

 30 30 100 70 30 1دشة 

 65 35 70 50 50 2دشة 

 84.3 19.3 35 45 55  3دشة

 87.4 3.1 15.75 80 20 4دشة 

 91 3.8 12.6 70 30 5دشة

كالباقي  %92.2مساكيا   B1كعوى ذلك يكوف إصبإب نسب االستخراج الدشات بالنسبة لوعيار 
 -:11-5باعبدكؿ كيكوف التوزيع كما، عبارة عن لبوة خشنة  % 8.8بنسبة 

 10-5الجدوؿ 

دقيق مبرة  الضنف
1 

دقيق مبرة 
2 

سن 
 ابيض

 سن أضبر
لبالة 
 ناعمة

جنُت 
مرذبعات ك 

 سرندات

 االصبأب

 %91.2 %1.2 %2.5 %5.5 %2 %8 %72 النسبة %

 -مثاؿ :
 -:11-5اؼبثاؿ يبُت أنو عند تغَت توزيع الغيار بتغَت خوارج الدشات كما ىو مبُت باعبدكؿ اىذ

 11-5الجدوؿ 
 النسبة المئوية للنواعم تتراوح مابين البياف

 -إلى: -من :
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 %45 %30 الدشة األكٔب 

 %65 %50 دشة الثانية ال

 %40 %30 الدشة الثالثة 

 أطواؿ مراحل الدش 
يتوقف عدد الدرافيل اؼبستخدمة ُب كل مرحوة طحن عوى حجم اؼبطحن كنوع القمح اؼبطحوف كنسبة 

 استخراج الدقيق اؼبطووب إنتاجو .

مثبل كجم يوميا ف  100كيتم حساب مسطحات الطحن عوى أساس عدد اؼبويمًتات البلزمة لطحن 
 -:12-5باعبدكؿ كجم يوميا كما  100أطواؿ الدشات البلزمة لطحن 

 12-5الجدوؿ 
 1.6mm 1.6mm 1.6mm 1.6mm 1.6mm الطوؿ

 B1 B2 B3 B4 B5 الدشة

 scratch or sizing systemمرحلة التفتيت 5-15-2

ن استبعاد كتعمل عوى فضل جليئات النخالة كاعبنُت اؼبوتضقة حبييات السميد اػبشنة كالناذبة م
اجملموعة الثانية من شراإح اؼبناخل اػباصة بالدشة األكٔب كالنافذ من الشراإح األخَتة كالسرندات األكؿ 

 كالثاين .

 GERM ROLLSأك درافيل اعبرما    TAILING ROLLSكىذه اؼبرحوة تغذل مراحل درافيل الذيل 

 .  SIZING SYSTEMكتتغذل من مراحل التنعيم 
سننة بنفا نظاـ درافيل الدشات األخَتة كتعمل سن / سن كنسبة اختبلؼ السرعة كتكوف الدرافيل م

كذلك لوعمل عوى ربقيق أقضى استخراج لؤلندكسيرـب اؼبوتضق بالنخالة كتتكوف عادة من  1-2.5
 . cs,fsأك   size 1 – size2مرحوتُت أك أكثر 

 مراحل استخراج الجنين 
مراحل الدشات كتقـو بضغط اعبنُت كجليئات النخالة كىى إحدل مراحل التفتيت كىى تتغذل من 

، اؼبختوطة باألندكسيرـب عوى شكل رقاإق حىت يسفل فضوفا أثناء عموية النخل ف درافيوفا موساء 
كأطوؿ السوندرات اؼبخضضة لوطحن ىبتوف باختبلؼ دهبراـ اؼبطحن كنوع القمح اؼبعد لوطحن 

 ة لوطحن كدرجة جودة اؼبنتج النفاإي .كنوعية اؼبنتجات اؼبراد اغبضوؿ عويفا نتيج
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كتلداد النسبة مع أصناؼ القمح ذات  %2.5كاعبدير بالذكر أف نسبة اعبنُت ُب حبوب القمح حوإب 
 .تحويلال يبُت نتاإج13-5كاعبدكؿ ،حبوب القمح الضغَتة حيث ربتول عوى أندكسيرـب أقل 

 13-5الجدوؿ 
 النسبة المئوية اسم المادة

 %13-9 رطوبة 

 %32-22 بركتُت

 %2.5-1.8 ألياؼ ) سويووز(

 %11-6 دىوف

 %5-4 رماد

 %45-35 كربوىيدرات

كيتوقف إنتاج اعبنُت عوى عمر اغببوب كسبلمتفا من اآلفات اغبشرية كنوع كشكل كحجم حبوب 
 القمح كظركؼ زبلين القمح من حيث درجة اغبرارة كالرطوبة كاؼبعامبلت اؼبختوفة غببة القمح ُب قسم

النظافة كالنقل فاستخداـ غرابيل السكينة كالغسالة كالنشاؼ كالنقل بالربارًن كالسواقي يسبب فضل 
 جلء من اعبنُت كيفقد مع ـبوفات الغربوة أك ماء غسيل القمح .

درجة مفيد  60-55كاعبدير بالذكر أف الًتطيب قيل الدشة األكٔب كالتكييف بالبخار عوى درجة حرارة 
 جبودة عالية . لفضل جنُت القمح

كذبدر اإلشارة إٔب انو ُب حالة طحن قمح الديوـر إلنتاج السيمولينا يفضل اعبنُت بعد مرحوة الًتطيب 
الثانية كبل الطحن باستخداـ غرباؿ السكينة التضادمي ذات الشفاط حيث يفضل اعبنُت أثناء 

ُب حبوب القمح . كيضعب  من اعبنُت اؼبوجود %40الضنفرة ٍب يفضل بتيار شديد من اؽبواء بنسبة 
 استخراج اعبنُت ُب مراحل الطحن الحتواء الدرافيل عوى أسناف ُب مراحل الدش األكٔب .

من  %1أما ُب مطاحن الدقيق اؼبعتادة فاف نسبة اعبنُت اؼبستخرج ُب مراحل الطحن التليد عادة عن 
لكمية تلداد نسبة النخالة ُب كزف القمح عوى الدشة األكٔب كإذا حاكلنا زيادة االستخبلص عن ىذه ا

اعبنُت غبدكث تداخبلت بُت جليئات النخالة كاعبنُت كالدقيق كيتوقف التداخل عوى خربة الطحاف 
كمعدات اؼبطحن كنوع القمح اؼبطحوف كيتم فضل جنُت عإب اعبودة من مناخل الدشات األكٔب 

كيًتكل اعبنُت ُب طرد الشراإح  1,2 اؼبتجو لوسرند W22كالثانية فيختوط بالسميد اػبشن طرد الشراإح 
كيتم  W18,W20األخَتة من السرند كاؼبتجو إٔب ركالت التنعيم حيث تفضل اعبنُت عوى الشراإح 



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

241  

معاموة اعبنُت جبفاز فضل اعبنُت إف كجد لفضوو عن جليئات الردة اؼبختوطة بو كبذلك بتمريرىا 
 -ي كمقاكمة اؽبواء إٔب :خبلؿ تيار ىواإي فيتم تقسيم  اؼبنتج حسب الوزف النوع

 جنُت قمح نقى بوزف نوعى ثقيل . -1
 خويط من جنُت قمح كلبالة بوزف نوعى متوسط . -2
 خويط لبالة كأكوونة بوزف نوعى منخفض . -3

 يبُت نوع اؼبطحن كمراحل فضل اعبنُت كأرقاـ شراإح طرد اعبنُت.14-5كاعبدكؿ 
 14-5الجدوؿ 

 طرد الجنينأرقاـ شرائح  رمز مرحلة فصل الجنين الشركة

 B2 PA20GG-1030 micron سيموف

 F PA22GG -950 micron سيموف

 C3 PA20GG-1030 micron بوىور

 C4 PA18GG-1170 micron بوىور

 2Q PA22GG-950 micron أمريكي

 1T PA32GG-600 micron أمريكي

 -كيوـل فضل جنُت القمح لؤلسباب التالية :
 ربح أكرب لومطحن عنو إذا ًب خوطو مع النخالة .ارتفاع سعر جنُت القمح فبا وبقق  -1
 يغَت من مواصفات الدقيق حيث يسبب تلرنخ الدقيق ُب حالة عدـ فضوو كزبلينو لفًتات طويوة  -2
 يظفر اعبنُت ُب السيمولينا  بقع كيؤدل إٔب تشرخ اؼبكركنة  اؼبضنعة بالسيمولينا عند التجفيف .  -3
الرتفاع نسبة الربكتُت كالدىوف كاحتواإو عوى نسبو عالية  ارتفاع القيمة الغذاإية لوجنُت نتيجة  -4

اؼبتواجدة حببة القمح فبا ذبعوو مضدر الستخراج ىذه الفيتامينات كاستخدامو   B,Eمن فيتامُت 
 ُب صناعة أنواع خاصة من اػببل .

مع  كاعبدير بالذكر أنو غبُت إعداد ىذا الكتاب فمازاؿ جنُت القمح ىبوط ُب أغوب مطاحن القمح
النخالة كغذاء لوحيوانات كالطيور كٓب يتم بعد فضوو بطريقة صحيحة الستخدامو كغذاء لئلنساف 

 بالرغم من ارتفاع القيمة الغذاإية لو .

 REDUCTION STAGEمرحلة التيعيه  5-15-3

 -الغرض من ىذه المرحلة :
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وة  من مرح 12طحن كتنعيم السميد النقي كاؼبتوسطات خبلؿ مراحل عديدة تضل إٔب   -1
 الدرافيل اؼبوساء تسمى درافيل التعيم كاليت ًب تلكيدىا حديثا باالت تفتيت لورقاإق بسرعات 

 عالية ) الفراكات ( .
لبل نواتج الطحن اليت سبت بواسطة سوندرات التنعيم كتنقية الدقيق فبا تبقى من جليئات النخالة  -2

كىى   C,B,Aكتسمى اؼبراحل األكٔب   كيتم تسميتفا ُب النظاـ اإلقبويلم حسب اغبركؼ األجبدية
من إصبإب %40اليت تتعامل مع أنقى أنواع السميد إلنتاج أجود  أنواع الدقيق بنسبة ال تقل عن 

من إصبإب مسطح التنعيم يويفا اجملموعة الثانية كتتكوف  %60-40الدقيق اؼبنتج كتشتمل عوى 
نقاكة من سرندات الدشات كناتج طرد  كتتغذل بعيار اخشن من اجملموعة األكٔب كأقل B2,Fمن 

 اجملموعة األكٔب .
كما يويفا كتتغذل عوى طرد اجملموعتُت   H,Gاجملموعة الثالثة كىى آخر مرحوتُت أك ثبلث كتبدأ من 

 السابقتُت الستقباؿ أكرب قدر من األندكسيرـب .
اصة بآالت تفتيت الرقاإق اػب A,B,C,Dاغبديثة كخاصة اؼبراحل   كًب تلكيد ىذه اؼبرحوة ُب اؼبطاحن 

 عالية السرعة  .
 أوال تنعيم السميد النقي والمتوسطات باستخداـ الدرافيل الملساء 

تتعامل مع أنقى أنواع السميد  A,Bكيرمل ؽبا  ُب النظاـ اإلقبويلم باغبركؼ اؽبجاإية فاؼبراحل 
 الًتتيب .كاؼبتوسطات كيويفا باقي اغبركؼ األجبدية حيث تقل نقاكة العيار ؽبا ب

مرحوة تنعيم مقسمة داخويا إٔب ثبلث ؾبموعات حسب نوعية  12-10 كتتكوف ىذه اؼبرحوة من 
 العيار القادـ من السوندرات .

كتتعامل مع أنقى أنواع السميد كاؼبتوسطات كاليت ترد  A-Dاجملموعة األكٔب كتتكوف من اؼبراحل  - أ
 . SCRATCH SYSTEMموعة التفتيت إليفا من سوندرات الدشة األكٔب كالثانية كسرندات ؾب

كتتغذل بعيار أخشن من اجملموعة األكٔب كأقل نقاكة   B2-Fاجملموعة الثانية كتتكوف من اؼبراحل  - ب
 كيضل إليفا اؼبنتج من سرندات الدشات التالية كمن طرد ؾبموعة التنعيم األكٔب .

فا كتتغذل من طرد كما يوي G,Hاجملموعة الثالثة كىى آخر مرحوتُت أك ثبلث كتبدأ من  - ت
اجملموعتُت السابقتُت الستخبلص أكرب قدر من األندكسيرـب كربقيق أعوى نسبة استخراج لودقيق 

 كالطرد الناتج من آخر مرحوة يعترب لبالة ناعمة كالسنوف بنوعيفا .
 ساعة . 24كجم /   100مم /  40كيبوغ مسطح مرحوة التعيم ُب نظاـ الطحن الطويل 

 ساعة . 24كجم /   100مم /  1التعيم ُب نظاـ الطحن القضَت كيبوغ مسطح مرحوة 
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 من إصبإب مسطح التعيم  %40ُب الطحن الطويل  A,B,Cكتبوغ نسب الثبلث مراحل تنعيم األكٔب 
 من إصبإب مسطح التنعيم  %60ُب الطحن القضَت  A,B,Cكتبوغ نسبة الثبلث مراحل تنعيم األكٔب 

من نسبة استخراج الدقيق من  %40-30نتاج الدقيق حيث يتم فضل كتعترب ىذه اؼبرحوة األساسية إل
كذؿ نتيجة الستخداـ الفراكات كاؼبناخل اغبديثة عالة اعبودة ككذلك  A,B,Cاؼبراحل الثبلثة األكٔب 

اللبفاض درجة حرارة نواتج الطحن باستخداـ أنظمة النقل اؽبواإية كزيادة سرعة درافيل الطحن كزيادة 
 .ضغط الدرافيل 

 -ثانيا نخل الدقيق وفصل ما تبقى من جزيئات النخالة :
كيتم ذلك باستخداـ اؼبناخل العالية الكفاءة ذات الشراإح اؼبربعة أك ذات األدراج القابوة لوسحب 

شروبة كيقسم النواتج  28حيث يتكوف كل قسم من اؼبنخل من عدد من الشراإح فيمكن أف تكوف 
 عوى سبعة ـبارج .

 GRADUAL REDUCTION SYSTEM المتدرجنظاـ التنعيم 
اعبدير بالذكر أف التنعيم اؼبتدرج وبقق االتلاف داخل اؼبطحن بالتوزيع اؼبنتظم لوعيار عوى صبيع معدات 

 اؼبطحن كىذا بدكره يساعد عوى رفع كفاءة اؼبطحن كتقويل عدد اللكرات .

يم حبيبات األندكسيرـب  اؼبختوفة كيتكوف نظاـ التنعيم اؼبتدرج من سوندرات موساء كمناخل بغرض تنع
اغبجم اليت ًب فضوفا من نظاـ الدشات إٔب دقيق مع عدـ تكسَت جليئات النخالة كاعبنُت العالقة هبا 
كربويوفا إٔب رقاإق لتسفيل فضوفا باؼبناخل كتستخدـ درافيل ناعمة بطيئة كتكوف النسبة بُت سرعات 

كُت الدرفيل البطئ من إعاقة حركة اؼبنتجات بينما يقـو كذلك لتم 1.25-1الدرافيل السريعة كالبطيئة 
الدرفيل السريع بعموية السحق كالتنعيم عبليئات األندكسيرـب كربويل جليئات النخالة كاعبنُت إٔب رقاإق 

 عرضية أثناء مركرىا ُب منطقة الطحن .
 -كالغرض من معدات النخل ُب ىذه اؼبرحوة ىو :

 مرحوة كزبلينو بالضوامع .استخبلص الدقيق الناتج من كل  -1
 تدرج العيار اػبشن كتوجيفو إٔب مراحل التنعيم . -2

 فضل جليئات النخالة كاعبنُت كتوجيففا إٔب الضوامع .-3

 -أىم العوامل اليت تؤثر عوى جودة الطحن كما يوي :
 نوع القمح . -1
 حنو .جودة عمويات تنظيف القمح كترطيبو كط -2
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 العوامل اعبوية )الرطوبة النسبية لوفواء كدرجة اغبرارة ( -3
 ىوع الكنح 5-16-1

 -فيما يلي بياف بنقاط االختالؼ بين األقماح المختلفة:
 اختبلؼ نسبة األندكسيرـب ُب حبوب األنواع اؼبختوفة من القمح . -1
الضوبة تلداد ظبك  حجم اغببوب كظبك طبقة الردة كدرجة التضاقفا باألندكسيرـب ففي األقماح -2

 طبقات الردة كيلداد التضاقفا باألندكسيرـب باؼبقارنة باألنواع الغَت صوبة .
 نسبة تواجد اغببوب الضامرة حيث تقل نسبة األندكسيرـب هبا . -3
نسبة اإلصابة اغبشرية كالفطرية فاإلصابة اغبشرية تبدأ األندكسيرـب كالفطرية تغَت لوف الدقيق اؼبنتج  -4

لقمح فكوما قوت ىذه النسبة أمكن زبلين القمح ؼبدة أطوؿ باإلضافة إٔب إمكانية نسبة رطوبة ا
 إضافة كمية كبَتة من اؼباء أثناء عموية التكييف كالًتطيب .

 نسبة الربكتُت ُب القمح فليادة الربكتُت يعٌت زيادة القابوية المتضاص اؼباء أثناء الًتطيب  -5
الطحن حيث يبكن طحن القمح الذم وبتول عوى نسبة أعوى  تأثَت الرطوبة النسبية اعبوية عوى جودة

من الربكتُت عند درجة رطوبة أعوى من الرطوبة اليت يطحن عويفا القمح الذم وبتول عوى نسبة 
 منخفضة من الربكتُت .

ارتفاع الوزف النوعي حيث أف زيادة الوزف النوعي لوقمح يعٌت إمكانية استخبلص القمح بنسبة  -6
 نسبة الرماد ُب الدقيق الناتج . أكرب مع البفاض

 تأثري عنليات اليظافة والتهييف على الطحً 5-16-2

ساعة كذلك حىت يبكن تكييف  17-16هبب تنظيف القمح البلـز لومطحن ُب اليـو خبلؿ  -1
 القمح .

هبب توفَت صوامع لوقمح تكفى اؼبطحن ألسبوع حبد أدىن إلمكانية زبلين كل صنف عوى حده  -2
 ؼبطووبة .لعمل اػبوطات ا

هبب توفَت صومعة ترطيب أكؿ تكفى إنتاج اؼبطحن ليـو كصومعة ترطيب ثاين تكفى إلنتاج  -3
 اؼبطحن ؼبدة نضف يـو تقريبا .

 هبب استخداـ أجفلة خوط كقياس ذات كفاءة عالية لعمل اػبوطات اؼبناسبة  -4
ح مع هبب التأكد من سبلمة أجفلة التنظيف مع التأكد من عدـ حبات قمح أك كسر القم -5

 اؼبخوفات .
 هبب طحن اؼبخوفات أكؿ بأكؿ كإضافتفا لونخالة . -6
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 هبب ضبط عيار القمح كاؼباء . -7
 )الرطوبة اليصبية للَواء ( تأثري العوامل اجلوية 5-16-3

يوجد تشابو بُت تأثَت الرطوبة النسبية لوجو كالرطوبة النسبية لوقمح كدرجة حرارة اعبو داخل اؼبطحن 
يسو عموية الطحن غبد معُت أما إذا ذباكز ىذا اغبد يضعب لبل نواتج الطحن فليادة ىذه العوامل 

 كينخفض معدؿ الطحن البفاض كفاءة اؼبناخل ُب فضل اؼبنتجات عن بعضفا .
 -كفيما يوي بياف بالنتاإج من ارتفاع الرطوبة النسبية لوجو:

 اختبلؼ نسبة النواتج اػبشنة كالناعمة ُب مراحل الدش . -1
 درافيل التنعيم .يقل استخبلص  -2
 صعوبة تنظيف طبقات النخالة من األندكسيرـب . -3
 تعديل ضبط السرندات . -4
 زيادة معدؿ طرد شراإح السرندات . -5

ُب حُت أف البفاض الرطوبة النسبية لوفواء يليد من فقد رطوبة القمح الناتج عن البخر خضوصا عند 
 استخداـ نظاـ النيوماتيك ُب النقل .

ىذه العوامل تقول نسبة استخراج الدقيق كارتفاع نسبة رطوبتو كقوة نسبة حبيبات كاعبدير بالذكر إف 
 النشا اؼبفتك كالبفاض ىذه العوامل يغَت من لوف الدقيق اؼبنتج .

(3) 
كىي  أحد مسارات نواتج يوجد ثبلثة أعطاؿ رإيسية َب قسم الطحن تسبب زكرات أم زيادة تدفق َب

 -ناذبة عن :
 انقطاع أحد الشراإح َب اؼبناخل أك َب السرند أك ُب اؼبنخل األسطواين .-1
زيادة رطوبة القمح زيادة عن اؼبعادلة اؼبقننة لذلك تعمل عوى انسداد الشراإح كعدـ مركر أم  -2

 منتج من عموية النخل فبا يؤدل أب انسداد البوكا .
 . ( الوباد ) كاؼبستخدـ َب علؿ صبيع الشراإح عن بعضفا أثناء النخل انقطاع أحد -3

 أوال انقطاع أحد الشرائح فى المناخل أو فى السرند أو فى المنخل األسطواني 
لنفرض انقطاع شروبة الدقيق َب أحد البوكسات فبا يؤدل أب تسريب اؼبنتجات عوى الدقيق كىذا 

كؿ َب ىذه اغبالة يضعد الطحاف أب بريبة الدقيق الرإيسية كمعرفة يظفر َب زيادة ـبوفات منخل الكونًت 

                                                
(3)

 شارك يف إعداد هذا ادوضوع ادفـدس سقد مشعل ، والطحان خالد رشف الدين جزاهم اهلل خًرا . 
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أل مداخل الربيبة ) ـبارج البوكسات ( الىت يوجد اختبلط بُت اؼبنتجات كالدقيق كمن ٍب ربدد البوكا 
 .كفتح البوكا كمراجعة الشراإح 

 لسميد  ميكروف أو شرائح سرند ا 150انقطاع أحد شرائح السلك أو النايلوف األكبر من 
إف أكؿ نقطة هبب عوى الطحاف متابعتفا ىو مراقبة عيارات السرندرات اؼبختوفة من حيث النوعية 

عطى مؤشر كاضح عوى حالة اؼبناخل فمن اؼبعوـو أف السرندرات تنقسم تكالووف كمعدؿ التدفق ففا 
 كنواعم C1A,C1B خشنةمنتجات كسطيةك   B1,B2,B3,B4,B5أب ثبلثة أقساـ دشات

C2A,C2B,C3,C4,C5   فعند ظفور ارتفاع َب عيار الدشات تكوف الشراإح اؼبقطوعة من بوكسات
الدشات أما إذا لوحظ ارتفاع عيار اؼبنتجات الوسطية تكوف سبب اؼبشكوة كامن َب احد شراإح 

سرند السميد كإذا كاف العيار اللاإد ُب منتجات النواعم فتكوف  اؼبشكوة كامنة  اؼبنتجات الوسطية ك
 حد شراإح النواعم .أ َب

كعادة وبدث تغَتات َب عيارات السرندرات دبعٌت أل اختبلؼ نوعيات اؼبنتجات ككمياهتا فيقـو 
الطحاف دبراجعة صبيع عيارات السرندرات اػبارجة من اؼبناخل الرإيسية كالسرند كمعرفة مضدر العيار 

 لشروبة اؼبسببة ؽبذه اؼبشكوة .اللاإد أك اؼبختوف كمن ٍب ربديد البوكا الذل بو اؼبشكوة ٍب ا
 زيادة رطوبة القمح زيادة عن المعادلة المقننة 

كيرجع ىذا عادة عن بيانات غَت  اؼباء اؼبضاؼ لوقمح كزمن هتوية القمح زيادة ىذه اؼبشكوة ناذبة عن
صحيحة من معمل اعبودة خبضوص رطوبة القمح أك سوء تقدير لوطحاف أك مشكوة ُب نظاـ 

زيادة رطوبة القمح اؼبراد طحنو كىذه اؼبشكوة تسبب  ذلك فينتج عنُب اؼبطحن ، الًتطيب ذاتو 
زكرات ُب ىواء النيوماتيك كعدـ نلكؿ العيارات كَب ىذه اغبالة يقـو الطحاف بإيقاؼ اؼبطحن كفك 
البوكسات كتنظيففا كيقـو خبوط القمح ذات الرطوبة العالية مع قمح أقل رطوبة لضبط الرطوبة الكوية 

 قمح كالتغوب عوى  اؼبشكوة . لو
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 الباب الشادض 

 الردة  الدقيق و قشه تعبئة وختزيً وتدوير
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 الردة الدقيق و قسم تعبئة وتخزين وتدوير

عادة يتم زبلين الدقيق كالردة ُب صوامع معدة لذلك فإذا كانت مدة التخلين طويوة يتم تدكير الدقيق 
الردة بُت صومعتُت  من حُت آلخر كيبلحظ أف معدؿ التدكير يكوف ُب الضيف أكثر منو ُب أك 

الشتاء كذلك ؼبنع تكوف يرقات السوس كمنع حدكث اشتعاؿ ذاٌب ناتج عن اغبرارة الكامنة  أك يتم 
 ُب عبوات بواسطة ماكينات تعبئة معدة لذلك .   كالسيموليناالردة ك تعبئة الدقيق 
 يزات التخزين صبا مموفيما يلي 

 الورادل . باقي ُبتعبئة اؼبنتجات خبلؿ كردية كاحدة فبا يوفر العمالة البلزمة لوتعبئة  -1
 احملافظة عوى اؼبنتجات من التووث . -2
 إمكانية خوط عدة أنواع من الدقيق حسب رغبة العميل . -3
 يبكن إعادة النخل قبل التعبئة . -4
 سفولة نقل اؼبنتجات صبا . -5
 إعادة تقويب اؼبنتجات . سفولة التفوية ك -6
 توفَت اؼبساحة البلزمة لوتخلين عن مثيوتفا اؼبطووبة لوعبوات . -7

 -عيوبها :وفيما يلي 
 احتماؿ حدكث إصابات حشرية لعدـ إمكانية تنظيف الضوامع بطريقة دكرية  -1
لبل اؼبنتجات قبل التعبئة لتخوش من  إلعادةضركرة استخداـ قاتل حشرات ) انتوليًت ( كمنخل  -2

 قايا اغبشرات كاللكاإد.ب
 التكوفة العالية لضوامع التخلين . -3

 تخزين الدقيق صبا
 -ىناؾ عدة فبيلات لتخلين  الدقيق صبا نذكر منفا ما يوي :

 تعبئة اؼبنتجات خبلؿ كردية كاحدة فبا يوفر العمالة البلزمة لوتعبئة ُب باقي الورديات . -1
 لتووث .احملافظة عوى اؼبنتجات بطريقة صحية بعيدا عن ا -2
 ككذا طبقا لنوع الدقيق اؼبطووب .عمل خوطات متجانسة حسب رغبات اؼبستفوك  إمكانية -3
 ُب ـبازف أفقية .لوتخلين َب الضوامع الراسية باؼبقارنة بالتخلين بالعبوات  البلـز  توفَت َب اؼبكاف -4
 اؼبوجودة بالدقيق بإعادة النخل قبل التعبئة . اؼبخوفاتإمكانية التخوش من  -5
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 نية هتوية اؼبنتج بعمل دكرة تدكير .إمكا -6
 -ىناؾ عدة عيوب لتخزين  الدقيق صبا نذكر منها مايلى :

 . إلصابات اغبشريةفبا يساعد عوى تفاقم  اصعوبة التنظيف الدكرم لوضوامع  -1
 . وقبل تعبئت لودقيققاتل حشرات كمنخل إعادة لبل  إٔباغباجة  -2

ستخدـ صوامع خرسانية أك معدنية لتخلين اؼبنتجات النفاإية لومطحن كتفضل الضوامع اؼبعدنية عند ت
 -طن ؼبا يوي :  200السعات التخلينية األقل من 

 قوة التكوفة مقارنة بالضوامع اػبرسانية . -1
 فقط .خفة كزهنا فبا يساعد عوى استخداـ قواعد خرسانية صغَتة  -2
 نقل كالًتكيب .سفولة الًتكيب كالفك  كال -3
 قضر الوقت البلـز لوًتكيب . -4
نعومة السطح الداخوي كعدـ كجود شركخ أك نتوءات داخوية فبا يساعد عوى عموية التنظيف  -5

 الذاٌب أثناء التفريغ كربد من حدكث إصابات حشرية .
 -الضوامع نذكر منفا :إنشاء تأخذ َب االعتبار أثناء  األشياءىناؾ بعض 

 ـ . 1.5عن اليقل قطر الضومعة  -1
 درجة عوى اؼبستول األفقي لسفولة التفريغ .  60تقل زاكية ميل حواإط الضومعة عن  ال -2
 .%60اعبوانب بلاكية  كباقيُب حالة الضوامع اؼبربعة هبب تركب جانب لوضومعة بضورة رأسية  -3

 هبب طبلء الضوامع اػبرسانية من الداخل عدة مرات دبادة مويئة لومساـ ؼبنع تعوق الدقيق  -4
باعبدراف مع سفولة تنظيف الضومعة ذاتيا ككذلك هبب تغطية الضوامع اغبديدية  دبادة مانعة 

 لوضدأ  .
لنلكؿ أحد األفراد باستخداـ كنش يدكل إلجراء بسطح الضومعة ب عمل فتحة مناسبة هب -5

عموية النظافة اليدكية مرة كل ثبلثة شفور مع عمل مفتاح ملدكج  ؽبذه الفتحة ؼبنع سقوط أم 
يء فيفا حيث يكوف أحد الغطاءين شبكة معدنية لتسفيل عموية اإلضاءة داخل الضومعة ش

بواسطة كشافات إضاءة من اػبارج كال يسمح باستخداـ ؼببات إضاءة عادية متضوة بكابل  
 كفرباء خوفا من كسرىا كحدكث حريق ُب الضومعة .

بعدىا  دبركر  ، يسمحلضومعةيستخدـ عادة مفتاحُت تقاربُت أحدىا لبياف مستول اؼبنتج َب ا -6
 اؼبنتج عوى منخل كونًتكؿ كانتوليًت لقتل اغبشرات كأطوارىا كالتخوش من الشواإب قبل التعبئة .
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إمكانية تقويب اؼبنتج داخل الضومعة أك نقل اؼبنتج من صومعة ألخرل عند اغباجة لتفوية  -7
 منتجات الطحن أك اػبوط .

من تقريب أم مضدر مشتعل من فوىة الضومعة عند فتح الضومعة هبب اغبذر  -مالحظة :
 إلمكانية حدكث انفجار غبارم فيفا .

 -توجد ثبلثة طرؽ لوتفريغ من الضوامع :ك 
 FLUIDISED DISCHARGERSالتفريغ بالتعوًن اؽبواإي -1

 MECHANICAL DISCHARGERSالتفريغ اؼبيكانيكي   -2

  VIBRATORY DISCHARGERSم التفريغ االىتلاز   -3

 FLUIDISED DISCHARGERSالتفريغ بالتعوًن اؽبواإي 
 كلومليد ُب ىذا اؼبوضوع ارجع إٔب الباب الثاين )  الوحدات اؼبساعدة باؼبطاحن  ( .

 تُتعبئ و ختسيً وتدوير الدقيل  وحدة 6-3-1

 150طإب طاقتو اإلنتاجية تعبئة ؼبطحن إيك  زبلين كتدكير الدقيق   لوحدةيعرض مبوذج  1-6الشكل 
 طن ُب اليـو .

 -حيث أف :
 F2  شفط الغبار من كحدة تعبئة الدقيقفوًت ىواء 

 FN6 مركحة البنيوماتيك اػباصة بنقل اؼبخوفات  
 F2    BL2  الفوًتببلكر  

 F2 AL24 لفوًت اشفط الغبار من كحدة تعبئة الدقيق ىواإيؿببا 

 F2  تعبئة الدقيقشفط الغبار من كحدة فوًت ىواء 
 CF من منخل الكونًتكؿ ُب قسم الطحن 

 D4 D4من البوابة 

 15-13 صوامع دقيق

 BV1 13يفل ىلاز تفريغ الضومعة  اىتلازمؿبرؾ 
 BV2 14يفل ىلاز تفريغ الضومعة  اىتلازمؿبرؾ 
 BV3 15يفل ىلاز تفريغ الضومعة  اىتلازمؿبرؾ 

 E8 ساقية الدقيق



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

252  

 E9 ق َب صوامع الدقيقساقية تدكير الدقي
 G8 13بوابة منللقة ىواإية عند مدخل الضومعة 
 G9 14بوابة منللقة ىواإية عند مدخل الضومعة 

 G10 16 مدخل ىوبر ماكينة التعبئةبوابة منللقة ىواإية عند 
 HL13 13اؼبستول العووم لوضومعة 
 HL14 14اؼبستول العووم لوضومعة 
 HL15 15اؼبستول العووم لوضومعة 

 HL16 16 الدقيق ةؽبوبر ماكينة تعبئاؼبستول العووم 

 LL13 13اؼبستول السفوى لوضومعة 
 LL14 14اؼبستول السفوى لوضومعة 
 LL15 15اؼبستول السفوى لوضومعة 

 SC16 صوامع الدقيق إٔبالدقيق  نقلبريبة 
 SC17 13بريبة خركج الدقيق من الضومعة 

 SC18 14معة بريبة خركج الدقيق من الضو 
 SC19 15بريبة خركج الدقيق من الضومعة 

 SC20 بريبة التدكير أك التعبئة السفوية حملتويات صوامع الدقيق 

 SC21 بريبة دباكينة التعبئة
 SC22 بريبة التدكير أك التعبئة العووية حملتويات صوامع الدقيق 

 تَا تعبئالردة  وختسيً وتدوير   وحدة 6-3-2 

 حديث .ؼبطحن  تفا تعبئك  زبلين كتدكير الردة كـبوفات الطحن   لوحدةيعرض مبوذج  2-6الشكل 
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  1-6الشكل 
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 -حيث أف :

 17,18 مع ردةاصو 
 19 ىوبر ماكينة تعبئة الردة

 F3 AL25 لفوًت شفط الغبار من كحدة تعبئة الردةؿببا ىواإي 

 F3    BL3 الفوًتببلكر  

 BV4 17ؿبرؾ اىتلازم ؽبلاز تفريغ الضومعة 
 BV5 18ؿبرؾ اىتلازم ؽبلاز تفريغ الضومعة 

 D5-D7 ىواإية عوى مسارين ات توزيعصمام
 E10 ساقية اؼبنتجات اللاإدة

 E11 ساقية تدكير الردة
 F3 شفط الغبار من كحدة تعبئة الردةفوًت ىواء 

 F3 FN7 فوًت شفط الغبار من كحدة تعبئة الردةمركحة ىواء 
 G15-G19 ىواإية إنلالقية اتبواب

 HL17 17اؼبستول العووم لوضومعة 
 HL18 18اؼبستول العووم لوضومعة 

 HL19 تعبئة الردةاؼبستول العووم ؽبوبر ماكينة 
 LL17 17اؼبستول السفوي لوضومعة 
 LL18 18اؼبستول السفوي لوضومعة 

 LL19 تعبئة الردةاؼبستول السفوي ؽبوبر ماكينة 
 SC12 2بريبة الدقيق مبرة 

 SC13 يبة اؼبنتجات اللاإدةبر 
 SC14 بريبة النخالة الناعمة

 SC23 بريبة زبلين اؼبخوفات َب صوامع اؼبخوفات 
 SC24 تفريغ صوامع الردةبريبة 

 SC25 بريبة ماكينة تعبئة الردة
 SC26 بريبة تدكير كتعبئة الردة 
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(4) 
 املة بالرباريهالعالدقيل  وزٌ وحدة  6-4-1

طن  100 اإلنتاجية   ؼبطحن حديث طاقتوالدقيق  كزفيعرض ـبطط توضيحي ؼباكينة  3-6الشكل 
 يوميا  .

 -حيث أف :
 1 ؿبرؾ إدارة بريبة الوزنة الرإيسية 
 2 ؿبرؾ إدارة بريبة الوزنة اؼبكموة 

 3 غبلؼ سيور نقل اغبركة من احملركات إٔب الربارًن
 4 ة اؼبوزكنة ماسورة إمرار الكمي

 5 ىوبر الدقيق الرإيسي 
 6 بريبة الوزنة الرإيسية
 7 بريبة الوزنة اؼبكموة

 8 الدقيق   عيارأسطوانيت فتح بوابة 
 9 مفتاح هناية مشوار لوتأكد من غوق البوابة 

 10 قسم كزف الدقيق ) كفة اؼبيلاف (
 11 ة فكُت فيفا جلء التعبئة كىبرج منو الوزنة إٔب العبوة اؼبعوقة بواسط

 12 عبوة دقيق فارغة 
 13 ماكينة خياطة 

 14 عبوة فبووءة بالدقيق
 15 سَت نقل شكا ير الدقيق إٔب منضة التحميل

 16 ُب كضع مغوق  التغذيةبوابيت قسم 
 17 ُب كضع مفتوح  التغذيةبوابيت قسم 

 
 
 

                                                
(4)

 ادفـدس حمؿد فتحى رضوان  جزاه اهلل خرا . ادوضوعك يف إعداد هذا شار 
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 .الدقيق  كزفيبُت نظرية عمل ؾبموعة  4-6كالشكل 

 -حيث أف :
 1 ىوبر الدقيق الرإيسي 

 2 الرإيسية الربيبةبريبة 
 3 اؼبكموة  الربيبةبريبة 

 4 ىوبر ربضَت الوزف
 5 ؿبرؾ إدارة الربيبة الكبَتة

 6 الضغَتة الربيبة إدارةؿبرؾ 
 7 التغذية  ىوبر بوابة 

 8 فتح كغوق البوابة يسرل ل أسطوانة

3-6الشكل   

1

8

7

5

3

2

15

13

9

8
4

4

6

7

8

17
16

12

11

10

14 14

6
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 9 فتح كغوق البوابة يبٌت ل أسطوانة
 10 معوقة لوميلاف كسبثل الكفة األكٔب من اؼبيلاف أثقاؿ

 11 ذراع اؼبيلاف
 12 ثقل تعويضي

 13 اؼبيلافؿبور ارتكاز ذراع 

 14 من الدقيق كسبثل الكفة الثانية من اؼبيلافثقل الوزنة 

 15 قسم تعبئة العبوات

 16   هناية اؼبيلاف إٔب التعبئةأسطوانة فتح بوابة 
 17 ة نقل اؼبنتج  ؿبرؾ يقـو هبل قنطر 

 18 قنطرة نقل مرنة 
 19 العبوة  إٔب

 -نظرية العمل :
يبدأ فتح بوابة ىوبر التحضر دبجرد انتفاء تفريغ كفة اؼبيلاف  كعودة ذراع اؼبيلاف لوضعو االبتداإي) 

 كيغوق ريشتو  فيتحرر مفتاح هناية اؼبشوار8,9بدكف أم كزف ( فتفتح  أسطوانيت ىوبر التحضَت معا 
من الوزنة  %70تبدأ دكرة التحميل بالدقيق من خبلؿ عمل بريبتُت أحدنبا لووزنة الرإيسية كاليت  سبثل ف

 من الوزنة اؼبكموة . %30الكوية كالوزنة اؼبكموة كاليت سبثل 
من الوزنة التكميوية تتوقف الربيبة الكبَتة كتظل  %70فتعمبلف الربيبتُت معا كدبجرد كصوؿ الوزنة إٔب 

 الضغَتة تعمل حىت إسباـ الوزنة . الربيبة
ك تنغوق بوابة التحضَت مع توقف الربيبة الضغَتة انتظارا  تقف الربيبة الثانية كبعد االنتفاء من الوزنة

 لفًتة زمنية كافية لتفريغ الدقيق لوحدة العبوة  16إلشارة تعبئة جديدة كاليت بعدىا تفتح البوابة رقم 
 .ف كتبدأ مرحوة تفريغ كفة اؼبيلا
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 الردة العاملة بالطرد املرنسي وزٌوحدة   6-4-2

 -بعد إسباـ عمويات النخل كربويل اؼبنتجات يتم تعبئتفا عوى النحو التإب : 
كيوو جراـ قاإم كما   100دقيق بودم يتم  تعبئة الدقيق اؼبنضرؼ لومخابل ُب عبوات خيش زنة  -1

 . اـ لومستودعات كؼبستفوكي اؼبنازؿكيوو جر   25أك  50زنة ببلستك عبوات يتم تعبئة 
  50كاؼبستخدـ  ُب صناعة اػببل الشامي فقط يتم تعبئة عبوات %76الدقيق الفاخر استخراج  -2

 كيوو جراـ قاإم .
 كجم قاإم .  50يتم تعبئة ُب عبوات ببلستك ؾبدكؿ سعة  %72الدقيق الفاخر  -3
 كجم صاَب .  50السميد كيتم تعبئتو ُب عبوات ببلستك سعة  -4
كجم صاَب تبعا   50 / 30 زنة  أك ببلستك كاػبشنة يتم تعبئتفا ُب عبوات خيش مةدة الناعالر  -5

 لكل مطحن كنظاـ البيع فيو .

4-6الشكل   
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كيتم زبلين اؼبنتجات ُب ـبازف موحقة باؼبطاحن أك ُب أحواش باؼبطاحن غبُت نقوفا إٔب مستودعات 
 البيع أك العمبلء .

 ردة ؼبطحن حديث . كزف كحدةإمداد  يبُت ـبطط توضيحي لوحدة 5-6الشكل ك 
 -حيث أف : 

 1 بوابة التدفق الكامل لوردة من اؽبوبر إٔب اؼبيلاف
 2 بوابة التدفق إلسباـ  الوزنة اؼبكموة من اؽبوبر إٔب اؼبيلاف

 3 اسطوانة الوزنة اؼبكموة 
 4 اسطوانة الوزنة الرإيسية

 5 طنبورة إدارة مركحة دفع الردة إٔب اؼبيلاف 
 6 اؼبيلاف  إٔبرؾ إدارة مركحة دفع الردة طنبورة ؿب

 7 ؿبرؾ إدارة مركحة دفع الردة إٕب اؼبيلاف
 8 اؼبركحة العووية اػباصة بالوزنة الرإيسية
 9 اؼبركحة السفوية اػباصة بالوزنة اؼبكموة

 10 ؾبموعة إمداد الردةىوبر الردة الرإيسي اؼبؤدل إٔب 
 11 أب اؼبيلافمسار خركج الردة 

 -رية العمل :نظ
عند يكوف اؼبيلاف فارغ تفتح بوابيت الوزنة الرإيسية كالوزنة اؼبكموة لوحدة التغذية كيعمل ؿبرؾ اؼبركحتُت 
) مركحة اإلمداد الرإيسية العووية كمركحة إمداد الوزنة اؼبكموة ( عوما بأهنما مثبتُت عوى عمود كاحد 

بواسطة  تراجع  1البوابة الرإيسية  تغوق  من الوزنة %70كيدكراف معا دبحرؾ كاحد كعند نلكؿ 
 3ُب حُت يظل نلكؿ الردة إٔب اؼبيلاف إٔب أف تكتمل الوزنة فتغوق بوابة الوزنة اؼبكموة  4األسطوانة 

دير بالذكر أف كاعب، كبعد تعبئة الوزنة من ماكينة التعبئة تتكرر الدكرة التالية كيتوقف ؿبرؾ اؼبركحة 
 عن اؼبدرجة َب الفقرة السابقة .ؾبموعة اؼبيلاف ال زبتوف 
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(5) 
 -تتكوف ىذه الوحدة من :

 كحدة تعبئة العبوات . -1
 ماكينة خياطة العبوات . -2

 .العبواتسَت نقل السَت  -3

 يوضح كيفية تعبئة عبوة  دقيق ٍب زببيطفا . 6-6كالشكل 

                                                
(5)

 ادفـدس حمؿد فتحى رضوان  جزاه اهلل خرا . ادوضوعشارك يف إعداد هذا  
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 وحدة تعبئة العبوات   6-5-1

 يبُت ـبطط توضيحي لوحدة تعبئة العبوات سواء ُب قسم تعبئة الدقيق أك الردة . 7-6لشكل ا
 -حيث أف :

 1 اؼبيلاف أسفلىوبر 
 2 قنطرة عبور مرنة

 2 شروبة ىلاز القنطرة
 4 ذراع اؽبلاز
 5 ؿبرؾ اؽبلاز

 6 مركلل لوحضوؿ عوى اغبركة االىتلازية طارة مثبتة ُب احملرؾ تثبيت ال
 7 انيت فتح كغوق فكي تعويق العبوة ُب زكر كحدة التعبئةأسطو 

 8 أذرع كفكي  مسك العبوة
 9 ُب تشغيل كحدة التعبئة  ماهناية مشوار ذيل فأر يتحك مفتاحي

 10 مفتاح هناية مشوار

 11 زكر لتثبيت العبوة
 12 عبوة فارغة 

 -نظرية العمل :
تتحرؾ  9هناية مشوار ذيل الفأر  مفتاحيلضغط عوى عند قياـ اؼبشغل بوضع  عبوة ُب مكاهنا ٍب ا

6-6الشكل   
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كَب ىذه الوحظة يضغط الفكُت عوى 12المساؾ العبوة الفارغة  8فيتقدـ الفكُت  7األسطوانتُت 
ذاتيا كذلك  8لتبدأ عموية تفريغ الوزنة اؼبعدة كبعد انتفاء التفريغ يفتح الفكُت   10مفتاح هناية اؼبشوار 

فتسقط العبوة اؼبمتوئة بالدقيق عوى السَت اؼبتحرؾ   ثواين 5-3 حبوأبفريغ بعد االنتفاء من دكرة الت
كيقـو ماكينة اػبياطة خبياطة العبوة كَب نفا الوقت يقـو اؼبشغل بتعويق عبوة فارغة أخرل عوى زكر 

 كحدة التعبئة كتتكرر دكرة التشغيل .
 

7-6الشكل   
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   العبوات مانييات خياطة   6-5-2

الدقيق لوحدة تعبئة دقيق  موضحا حامل الدكبارة  عبوات كينة خياطة يبُت صورة ؼبا  8-6كالشكل 
  كلوحة التحكم َب كحدة اػبياطة كالسَت .

 -كيوجد نوعاف من ماكينات خياطة العبوات كنبا :
 ماكينات خياطة مثبتة عوى سيور التعبئة . -1

 ماكينات خياطة نقالة . -2

8-6الشكل   
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 وماتيكية مع سَت نقل العبوات .يبُت صورة ؾبسمة ؼباكينة اػبياطة األت 9-6كالشكل 
 -حيث أف :

 1 حامل الدكبارة 
 2 ماكينة اػبياطة 

 3 عوى السَتة اؼبار  العبوات حاجل منع انقبلب 
 4 ؾبموعة إدارة اغبركة لوسَت النقإب

 5 حامل حاجل منع االنقبلب 
 6 السَت النقإب

9-6الشكل   
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 . يبُت ماكينة خياطة ملدكجة الرأس  فشنب 11-6كالشكل 
 -حيث أف :

 A 6Aؿبرؾ اإلدارة لورأس 
 B 6Bؿبرؾ اإلدارة لورأس 
 A 7Aبكرة اػبياطة لورأس 
 B 7Bبكرة اػبياطة لورأس 

 2 حامل اجملموعة كىو عبارة عن اسطوانة داإرة مثبت عويفا الرأسُت كتدكر حوؿ ؿبورىا 
 3A ماكينة اػبياطة األكٔب  Aالرأس 
 3B ةماكينة اػبياطة الثاني  Bالرأس 

 4 بكرة لتثبيت كضع الرأس اؼبستخدـ
 5 تركيبو عند الثبات عوى الرأس اؼبراد استخدامو كيعاد تغيَت كضع الرأس  عندبنل يتم شده 

 1 كاقى من اؼبطاط غبامل اجملموعة

 
10-6الشكل   
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يعرض صورة ماكينة خياطة يدكية تستخدـ ُب اؼبطاحن لغوق العبوات الببلستك )  11-6كالشكل 
 ما الشكل ب فيبُت كيفية استخداـ  ماكينة اػبياطة  ُب زببيط العبوات .الشكل أ ( أ
 -حيث أف :

 1 عبوةال

 2 إبرة اػبياطة
 3 فتوة اػبياطة
 4 ؿبرؾ اإلدارة
 5 الكفريب   رمضدر التيا

11-6الشكل   

 ب أ
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 -تعليمات تشغيل ماكينة الخياطة اليدوية :
ت اليسرل فعند التشغيل هبب ىذه اؼباكينة مضممة لبلستخداـ كالتحكم باليد اليمٌت كليس -1

التأكد أكال من أف قبضة اليد اليمٌت لومشغل فبسكة جيدا باؼباكينة كاليد اليسرل تكوف فبسكة 
 . ةمم من اؼباكين  150كعوى بعد يساكل  عبوةلو

حامل اإلبرة عند هناية طرؼ اإلبرة اؼبدببة ليا مشًتطا أف يكوف بغطاء األماف َب ىذا النوع  -2
ؼبا كل من اإلبرة أك حامل اإلبرة كاغبرص جيدا عند تشغيل اؼباكينة كذلك لذلك هبب عدـ 

هبب اغبرص عند تبديل اإلبرة حيث أنو يتم دفع اإلبرة دفعة خفيفة بعد التأكد من مفتاح اغبل 
 قد كصل إٔب كضع االستقرار عندإذ يتم تغيَت اإلبرة بأماف .

ضعو الضحيح الذم يسمح لومشط حبرية عند التشغيل هبب التأكد من غطاء جسم اإلبرة ُب ك  -3
اغبركة كهبب عدـ ؼبا غطاء اإلبرة هناإيا عند التشغيل كعند كصوؿ التيار الكفريب كإمداد 

 اؼباكينة بو يتحرؾ غطاء اإلبرة أتوماتيكيا ليعطى الفرصة لومشط بسحب العبوة  

احملرؾ بواسطة اؼبفتاح  عند استبداؿ أك ضبط اؼباكينة ينضح بفضل التيار الكفريب عنفا كيتم غوق
اػباص بو ٍب يتم تغطية احملرؾ باستخداـ غطاؤه كهبب التأكد من إحكاـ الغطاء عوى احملرؾ َب حالة 

 توقفو كإعادة عند بداية التشغيل .

كىذه الضوضاء آمنة سباما  لديسيب 85ديسيبل  إٔب  75الضوضاء الناذبة عن ىذه اؼباكينة حوإب  -4
 لوماكينة كاؼبستخدـ .
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 الباب الشابع

 إختبــارات اجلودة
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1
3

2

 الشكل 1-6
 1-7الشكل 

  (6)اختبارات الجودة

 -فيما يوي بياف بأىم األجفلة كألدكات اؼبستخدمة ُب معمل مراقبة اعبودة باؼبطاحن :
 اؼبوازين اغبساسة  (1
 أجفلة التقطَت . (2
 مطحنة معموية . (3
 فلة اؼبعايرة األتوماتيكية لومحاليل .أج (4
 أفراف التجفيف كاغبريق كاؼبواقد الكفربية  (5
 مناخل اؼبعمل . (6
) اؽبكتػوليًت( جفاز تعيُت الوزف النوعي لودقيق  (7

. 
 أجفلة تعيُت الرطوبة عوى السريع . (8
 جفاز كوداىل لتعيُت نسبة الربكتُت اػباـ . (9

 األدكات اللجاجية كأكراؽ الًتشيح . (11
 falling numberبار رقم السقوط لودقيق كىو ىاـ جدا ؼبعرفة جودة الدقيق جفاز اخت (11

 جفاز تقدير نسبة اعبيووتُت اعباؼ كاالندكا ) جووماتيك( .  (12

 املوازيً احلصاشة  7-1-1

جراـ لتضػل إٔب   60ىذه اؼبوازين تستخدـ بكثرة ُب اؼبعامل كتتواجد  بسعات كزنية ـبتوفة تبدأ من 
 0.001أك  0.01أك  0.1كزبتوػػف اؼبػػوازين أيضػػا حسػػب حساسػػيتفا فقػػد تكػػوف   ، عػػدة كيووجرامػػات 

 جراـ كىبتوف استخدامفا تبعا لدقة الوزف اؼبطووب . 0.0001أك
 -كتتواجد اؼبوازين اغبساسة اإللكًتكنية ُب صورتُت كنبا :

  رامات جراـ إٔب عدة عشرات من الكيووج 300موازين حساسة من النوع احملموؿ   سعاهتا من  -1
 جراـ . 240جراـ إٕب  60موازين حساسة ربويوية كتًتاكح سعاهتا مابُت  -2

 يعرض ـبطط توضيحي ؼبيلاف حساس من النوع احملموؿ . 1-7كالشكل 

                                                
(6)

هلذا العؿلل  مـلهعؿر ، أسلل اهلل تعاىل أن يتؼبلل  حمؿد إهياب ادفـدس شارك يف إعداد هذا الباب  

 الؼقامة . م يو حسـاتهويؽون يف مقزان 
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 2-7الشكل 

 صندوؽ زجاجي لتجنب تأثير الرياح

 3-7الشكل 

 
 

 -حيث أف :
 1 الشاشة الرقمية  

 2 مفاتيح التشغيل بالوما          
 3 قاعدة الوزف  

وازين مع أجفلة خارجية مثل طابعػة كمػا ىػو مبػُت بالشػكل كاعبدير بالذكر أنو يبكن توصيل ىذه اؼب
7-2 . 

 الموازين الحساسة التحليلية 
كىػػػػذه اؼبػػػػوازين الختوػػػػف عػػػػن السػػػػابقة عػػػػدا أف 

جػػػم  60سػػػعاهتا تكػػػوف صػػػغَتة ال تليػػػد عػػػادة عػػػن 
كيػػتم الػػوزف داخػػل صػػندكؽ زجػػاجي مغوػػق لتجنػػب 

يعػػػرض  3-7كالشػػػكل  تػػػأثَت الريػػػاح عوػػػى الػػػوزف ،
 اؼبوازين .مبوذج ؽبذه 

 -كيفية استخداـ الموازين الحساسة :
لتضػػػفَت الشاشػػػة    TAREيػػػتم الضػػػغط عوػػػى مفتػػػاح  -1

)فإذا   كانت قاعدة الوزف فارغػة  فػاف كزف الفارغػة اؼبخػلف ُب 
اعبفاز يكوف صفرا أما إذا كضعت الفارغة فػاف كزف الفارغػة سػيتم 

 زبلينو ُب اؼبيلاف (.
قاعػػدة الػػوزف فنحضػػل عوػػى  ضػػع اغبمػػل اؼبطوػػوب كزنػػو عوػػى -2

 الوزف مباشرة عوى الشاشة 
) صػػاَب أك قػػاإم (  كَب حالػػة تعػػدل الػػوزف اغبػػد األقضػػى لسػػعة 

  OLاعبفاز يظفر 
 -مالحظة :

 NET= الػػوزف الضػػاُب  GROSS WEIGHTالػػوزف القػػاإم 

WEIGHT  كزف الفارغة +TARE WEIGHT  
 . 4-7كىذه اػبطوات مبينة بالشكل 
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 طري جَاز التك 7-1-2

يستخدـ جفاز التقطَت لتقطَت اؼبياه العادية اليت يتم اغبضػوؿ عويفػا مػن شػركات اؼبيػاه أك مػن اآلبػار 
 .   7.0ؽبا مساكيا  PHالستخدامو ُب التحاليل كربضَت الكيماكيات كغسل األدكات كيكوف 

 يعرض ـبطط توضيحي ؼبقطر ماء .  5-7كالشكل 

 -حيث أف :
 1 ؿبرؾ كفريب
 2 اؼبقطرخركج اؼباء 

 3 كعاء اؼبكثف
 4 اؼبطووب تقطَتهاء اؼبدخوؿ 

 4-7الشكل 

3 

8 

5 

6 

4 

2 

1 

9 7 
 5-7الشكل 
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 5 كعاء التحكم ُب مستول اؼباء داخل الغبلية
 6 خركج اؼباء الفاإض من التربيد ككذلك من تعدل اؼبستول اؼبطووب ُب الغبلية

 7 مقبض التحكم ُب تضريف اؼباء اؼبوجود ُب جفاز التقطَت
 9 الغبلية كربتول عوى عنضر التسخُت

 10 عنضر التسخُت
لػًت   4سػعتو   MERITفيعرض صورة فوتوغرافية ؼبقطر ماء معموي مػن إنتػاج شػركة  6-7كالشكل 
 لًت / الساعة .  2:10كتتواجد ىذه اؼبقطرات بسعات تًتاكح مابُت  / الساعة 

 -حيث أف :
 1 اؼبكثف

 2 دخوؿ اؼباء البارد
 3 كعاء تثبيت مستول اؼباء ُب الغبلية

 4 الفاإض اؼباء
 5 يد تضريف اؼباء اؼبوجود ُب اعبفاز

 6 ـبرج اؼباء اؼبقطر
 7 فتحة هتوية

 8 فبلقبة جفاز التسخُت
 9 السخاف
 10 الغبلية

2 
3 

4 
5 8 

9 

10 
1

 
` 

6 7 
 6-7الشكل 
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 املطحية املعنلية 7-1-3

تستخدـ اؼبطاحن اؼبعموية لطحن اغببوب أك الػدقيق بػدرجات رببػب تناسػب اختبػار الرطوبػة كعػادة 
ميكركف كتتواجد ىذه اؼبطػاحن بضػور متعػددة منفػا مػا يكػوف مػلكد داخويػا  150تكوف درجة التحبب 

دبكاف لوضع شراإح باؼبقػاس اؼبطوػوب كمنفػا مػا يكػوف مػلكد بػذراع تغيػَت درجػة التحبػب ػبػرج اؼبطحنػة 
 ميكركف كىكذا . 150كمنفا ما يعطى درجة رببب كاحدة كىى 

 بذراع لتغيَت درجة التحبب  .يعرض مبوذج ؼبطحنة غبلؿ سويسرية ملكدة  7-7كالشكل 
 -حيث أف :

 1 قاعدة اؼبطحنة
 2 ذراع فتح الباب األمامي لومطحنة

 3 بواب يفتح لفك كتنظيف األجلاء اؼبيكانيكية
 4 مفاتيح التشغيل كالفضل

 5 ذراع ضبط درجة التحبب
 6 مدخل اغببوب أك الدقيق اؼبطووب طحنفا

 7 ـبرج اؼبطحوف

 . 0ميكركف تكوف عند الوضع  150لنموذج اؼببُت فاف درجة التحبب كاعبدير بالذكر ُب ا

1 

4 

6 

7 

0 
6 

5 

3 
2 

 7-7الشكل 
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 Digital Buretteأجَسة املعايرة الرقنية للنحاليل . 7-1-4

 -: أوال مفاىيم أساسية 
 -الوزف الجزيئى ألي مركب : -1

الػػػذرل ىػػػو  ؾبمػػػوع أكزاف ذرات العناصػػػر  اؼبكونػػػة لومركػػػب بػػػاعبراـ كيوجػػػد جػػػدكؿ خػػػاص بػػػالوزف  
 ر كىو اعبدكؿ الدكرم اغبديث .عبميع عناص

 الوزف المكافئ ألي مركب  -2
  CLيساكل الوزف اعبليئى لومركب/ عدد ذرات العنضر البديل ُب اؼبركب كيكوف عنضر مثل الكوور

َب ضبض الكربيتيك  SO4أك ؾبموعات كظػػيفية مثل ؾبموعة الكربيتات   NaCLُب كووريد الضوديـو 
H2SO4 

  MOL WEIGHTالوزف اعبليئى           

 EQUIVALENT WEIGHTالوزف اؼبكافئ    

            EQUIVALENTالتكافؤ                    
 تحضير محلوؿ بتركيز معين  من مادة صلبة -3

عادة تتواجد معظم القوويات ُب صورة صوبة كحىت يبكن ربضَت قووم بًتكيل معُت نقـو باذابة 
 قطر لوحضوؿ عوى الًتكيل اؼبطووب .كزف معُت من اؼبادة الضوبة مع اؼباء اؼب

جم من  20 بوضعنقـو   %20بًتكيل  NaOHلتحضَت ؿبووؿ ىيدرككسيد الضوديـو  -مثاؿ :
  موى لًت ٍب نضيف ماء مقطر كصوال لعبلمة  100َب دكرؽ معيارلىيدرككسيد الضوديـو الضوب 

 . %20حضل ؿبووؿ ىيدرككسيد الضوديـو بًتكيل موى لًت  فن 100
 لوؿ عيارية معينة من مادة صلبة تحضيرمح -5

يبكن معرفة كزف اؼبادة الضوبة اؼبستخدمة ُب ربضَت ؿبووؿ بعيارية معينة خبوطو مع حجم معُت 
-من اؼباء اؼبقطر من اؼبعادلة التالية :  

 الوزف المكافئ× العيارية × وزف المادة الصلبة = الحجم 
نقـو باذابة كزف معُت من موح   N 0.1يارية موى لًت ؿبووؿ ىيدرككسيد صوديـو بع  100فوتحضَت  

موى لًت  من اؼباء اؼبقطر  كيبكن  تعُت الوزف  من اؼبعادلة  100ُب  NaOHىيدرككسيد الضوديـو 
 السابقة 
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لًت  كعيارية احملووؿ  0.1يساكل  100/1000أل  موى لًت   100عوما بأف حجم احملووؿ ىو 
  .  0.1اؼبطووب 

 ف الجزيئى / التكافؤالوزف المكافئ =  الوز 
 كالوزف اعبليئى ؽبيدرككسيد الضوديـو يساكل ؾبموع األكزاف الذرية لذراتو أل 
 الوزف الجزيئى = مجموع األوزاف لعناصر المركب

     =1 +16 +23  =40 
ُب   Hُب  القوويات ك عدد ذرات اؽبيدركجُت  OHكالتكافؤ عادة يساكل عدد ؾبموعات 

الداخوة ُب تركيبو  OHألف عدد ؾبموعات  1ىيدرككسيد الضوديـو = األضباض لذا فاف تكافؤ 
 كاحد.

 40=   40/1الوزف اؼبكافئ ؽبيدرككسيد الضوديـو = 
  NaOHجم من  0.4=   40×  عيارية   NaOH  =0.1  ×0.1كزف 

 . 1-7أمثوة لتعيُت الوزف اعبليئى كالوزف اؼبكافئ ؼبركبات ـبتوفة مبينة باعبدكؿ 
 1-7الجدوؿ 

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزف ا
 المكافئ

العنصػػػػػػػػػػر  الوزف الجزيئى
 البديل

 رمز المركب اسم المركب بالعربية

36.5 1+35.5=36.5 H ضبض اؽبيدرككووريك HCL 
49 2×1+32+16×4=98 2H ضبض الكربيتيك H2SO4 
40 23+16+1=40 Na ىيدرككسيد الضوديـو NaOH 
53 23×2+12+3×16=106 2Na كربونات الضوديـو Na2CO3 

 حلوؿ عيارى من محلوؿ بتركيز معين تحضير  م -6
عادة يتم شراء األضباض ُب صورة ؿباليل بًتكيلات معينة كمن ىذه احملاليل يبكن ربضَت ؿباليل 
عيارية كذلك بأخذ حجم معُت من احملووؿ ذات الًتكيل اؼبعوـو مع حجم معُت من اؼباء اؼبقطر مع 

 افة كتركيل احملووؿ .االستفادة من اؼبعوومات اؼبدكنة عوى اللجاجة من كث
 عيارية المحلوؿ =  الكمية بالمكافئ / الحجم باللتر          
 عيارية المحلوؿ =  )الوزف بالجراـ / الوزف المكافئ( / الحجم باللتر          

 -كيبكن كتابة ىذه اؼبعادلة بضورة أخرل كما يوى :
 ( / الوزف المكافئ  التركيز×  عيارية المحلوؿ المشترى =  ) كثافتو جم / لتر 
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أكجد   جم / موى لًت   1.16ككثافتو   % 31.5اذا كاف تركيل حامض اؽبيدرككووريك  -مثاؿ :
عيارية اغبامض  ٍب أكجد حجم احملووؿ اؼبشًتل البلـز خوطو مع لًت ماء مقطر لوحضوؿ عوى عيارية 

0.1N. 
 / الوزف المكافئالتركيز  ( ×  عيارية المحلوؿ المشترى =  ) كثافتو جم / لتر 

 جم / لًت  1160موى لًت / لًت =  1000× جم / موى لًت   1.16الكثافة = 
 0.315=  100/   31.5الًتكيل  = 

 36.5يساكل  1-6الوزف اؼبكافئ من اعبدكؿ 

 10.02=     36.5/   0.315×   1160عيارية اغبامض = 

ُت مػػن  اؼبػػاء اؼبقطػػر  مػػن خػػبلؿ كيبكػػن تغيػػَت عياريػػة احملوػػوؿ خبوػػط حجػػم معػػُت منػػو مػػع حجػػم معػػ
 اؼبعادلة التالية 

عياريػػة المحلػػوؿ المطلوبػػة = حجػػم المحلػػوؿ × حجػػم المحلػػوؿ المطلػػوب بعياريػػة محػػددة  
 عيارية المحلوؿ المتوفر× المتوفر بعيارية محددة  

 10.2× =   حجم احملووؿ اؼبتوفر بعيارية ؿبددة     0.1× موي لًت  1000 
 موى لًت   9.98 =  10.2/  1000×   0.1ر بعيارية ؿبددة = حجم احملووؿ اؼبتوف

 HCLموي لًت  ( من ؿبووؿ ضبض اؽبيدرككووريك  1000موي لًت  )  9.98 أم إننا كبتاج ػبوط  
 HCLمع لًت من اؼباء اؼبقطر لوحضوؿ عوى لًت من ؿبووؿ ضبض اؽبيدرككووريك  10.2Nذات العيارية 

 .   0.1Nبعيارية 
المعايرة الرقمية للمحاليل ثانيا أجهزة   

رقمي .  يبُت جفاز معايرة 8-7الشكل   

  حيث أف :
 1 شاشة رقمية                   

 2 مفاتيح التشغيل كاإليقاؼ       
 3 صنبور                        

 4 دكرؽ ـبركطي بو ؿبووؿ غَت معوـو العيارية                         
 5 عيارم      قاركرة هبا ؿبووؿ
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كاعبدير بالذكر أنو ؼبعايرة أم ؿبوػوؿ يػتم تشػغيل اعبفػاز كإنػلاؿ احملوػوؿ 
العيارل اؼبوجود ُب اعبفاز حػىت تضػل إٔب الوػوف القيػاس الػذم يػدؿ عوػى 
أنػػو ًب الوصػػوؿ لنقطػػة التعػػادؿ كَب ىػػذه اغبالػػة يػػتم التعػػويض ُب اؼبعادلػػة 

 :التالية 
N V = N1V1 

 حيث أف :

 
 

 
 كيبكن اختيار ضبض الكربيتيك كمحووؿ عيارم .

 -مثاؿ : 
يتم  0.1Nبالتإب فاف ؿبووؿ صودا كاكية عيار يتو  NaOH 40الوزف اؼبكافئ لوضودا الكاكية 

 موي لًت  ماء مقطر . 100جراـ من موح  الضودا الكاكية َب  0.4ربضَته بإذابة 
 .أفراٌ التجفيف واحلريل واملواقد الهَربية  7-1-5

 Drying Ovenأوال أفراف التجفيف 
-7درجة مئوية كالشكل  135درجات حرارة التليد عن  تستخدـ اجملففات ُب ذبفيف العينات عند

 يعر ض مبوذج لفرف ذبفيف . 9
 -حيث أف :

 1 الغبلؼ اػبارجي لوفرف كىو عازؿ حراريا
 2 مفتاح تشغيل الفرف

 3 مكاف ضبط درجة حرارة الفرف
 4 رارةمقياس درجة اغب

 5 رفُت داخوُت لوضع العينات اؼبطووب ذبفيففا
 

 V تعيُت عياريتو ) معوـو (                    حجم احملووؿ اؼبطووب 
 N عيارية احملووؿ اجملفولة                                           

 V1 قراءة الرقمية لوجفاز ( الحجم احملووؿ العيارل ) معوـو من 
 N1 عيارية احملووؿ العيارل ) معوـو (                               

2

1

3

5
4

 8-7الشكل الشكل 8-6 
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 MUFFLE FURNACESثانيا أفراف الحرؽ 
-7درجة مئوية كالشكل  1200تستخدـ أفراف اغبرؽ غبرؽ العينات عند درجات حرارة تضل إٔب 

 يعرض مبوذج توضيحي لفرف احًتاؽ . 11
 -حيث أف :

 1                                   مقياس درجة اغبرارة الفعوية بالفرف        
 2 مكاف معايرة درجة حرارة الفرف                                             

 3 مفتاح تشغيل الفرف                                                          
 4 بطانة حرارية مضنوعة من الطوب اغبرارم مدفوف هبا عضو التسخُت  

 5   باب غوق الفرف 

1 
2 

3 

4 

5 

 10-7الشكل 

1 

2 

3 

4 

5 

 9-7الشكل 
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 يبُت كيفية كضع العينات داخل فرف حرؽ بباب يفتح ألسفل . 11-7كالشكل 
 يبُت كيفية كضع العينات داخل فرف حرؽ بباب يفتح ألعوى . 12-7كالشكل 

 ثالثا المواقد الكهربية 
منتظمة يتم تستخدـ اؼبواقد الكفربية ُب تسخُت العينات كأحيانا لتجنب التعرض أب حرارة غَت 

 . 13-7التسخُت من خبلؿ ضباـ ماإي كما بالشكل 
 املياخل املعنلية  7-1-6

تستخدـ اؼبناخل اؼبعموية ُب معامل اعبودة ؼبعرفة درجات رببب الدقيق كالسيمولينا كعادة تلكد ىذه 
  -اؼبناخل دبجموعة من الشراإح دبقاسات ـبتوفة كفيما يوي اؼبقاسات القياسية لوشراإح :

 ميكركف . 150,200,300,400,425,500,850
جراـ فوؽ الشروبة اؼبطووب ربديد كزف اغببيبات األقل منفا أك   100كعادة توضع العينة كاليت كزهنا 

دقاإق ٍب كزف اؼبتخوف  5ميكركف كتشغيل اعبفاز  150تساكيفا عوى سبيل اؼبثاؿ عند كضع شروبة 
 -اؼبنخل مساكيا : فيكوف كزف اؼبار ُب  O/Tكاؼبتبقي عوى اؼبنخل 

100-O/T P/T= 
 .  %0.1كعادة ال تليد نسبة اؼبتخوف عن 

 12-7الشكل 

 13-7الشكل 

 11-7الشكل 
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 -كتتواجد اؼبناخل َب صورتُت كنبا :
 مناخل دكارة . -1
 مناخل اىتلازية . -2

 ROTAING SIEVESأوال المناخل الدوارة 
يعػػػرض مبػػػوذج ؼبنخػػػل دكار عومػػػا بػػػأف مبػػػدأ عموػػػو يعتمػػػد عوػػػى إدارة الشػػػراإح مػػػع  14-7الشػػػكل 

 الدقيق اؼبار ُب الشروبة . مستقبل 
 -حيث أف :

 1,2 ضواغط التشغيل كاإليقاؼ 
 3 اؼبؤقت اللمٍت 

 4 شروبة اؼبنخل كمستقبل اؼبار 
 5 غطاء اعبفاز كيغوق أثناء عمل اعبفاز                             

 6 مفتاح أماف ؼبنع تشغيل اعبفاز طاؼبا أف الغطاء ليا َب كضع غوق 
 7 األماف  مضد مفتاح

 VIBRATING SIEVESثانيا المناخل االىتزازية 
 كىى ال زبتوف عن السابقة إال ُب أف عموية الغربوة تتم نتيجة الىتلاز الشراإح بدال من دكراهتا ،

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
 14-7الشكل 
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 يعر ض مبوذج لغرباؿ اىتلازم .  15-7كالشكل 
 -حيث أف :

 1  ذراع تثبيت الشروبة
 2                        قضيب يبكن رفعو ك إنلالو

 3 يد لتثبيت قضيب التثبيت 
 4                                     قرص الضغط

 5                        دليل ربرؾ القضيب الضغط
 6 قاعدة يبكن ربريكفا ألعوى كأسفل كيثبت عويفا شروبة الغربوة كاؼبستقبل  .                 

 7 الغبلؼ اػبارجي
 8 حكم لوحة الت

 9 مبُت التشغيل                                    
 10 مكاف معايرة زمن التشغيل                     

 11 مكاف معايرة مقدار االىتلاز               

 األدوات السجاجية. 1-7 -7

 يعر ض صورا لبعض اللجاجات اؼبستخدمة ُب معامل مراقبة اعبودة . 16-7الشكل 

 15-7الشكل 
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 -ث  أف :حي

 1 ترمومًت                         
 2 ىيدركميًت                       

 3 ماصة حجميو                    
 4 ماصة قياسية                    
 5 سحاحة                         

 6 كحدة معايرة                   
 

 
 16-7الشكل 
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 ات اؼبستخدمة ُب معامل مراقبة اعبودة .يعر ض صورا لبعض اللجاجي 17-7كالشكل 
 

 
 
 

 17-7الشكل 
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 -حيث أف :

 1 كأس مدرج                                  
 2 دكرؽ ذك قاعدة مستديرة                    

 3 دكرؽ ذك قاعدة مسطحة  ) دكرؽ كوداىل (  
 4 دكرؽ معيارم                               

 5                دكرؽ ـبركطي            
 6 دكرؽ ترشيح                                

 7 قمع زجاجي                                  
 8 قمع ترسيب                                  
 9 ـببار مدرج                                  
 10 زجاجة غسيل                               

 11 وبة اختبار                                أنب
 12 مضخة ماء زجاجية 

يعر ض صورا ألصناؼ أخرل من اللجاجات اؼبستخدمة ُب معامل مراقبة اعبودة  18-7الشكل 
 -حيث أف :

 1 طبق كرف 
 2 طبق تبخَت                               

 3 ىوف
 4 يد اؽبوف 
 5 قمع خبنر 

 6  كصوة تقطَت
 7,8,9 مكثفات                              

 10 عمود فضل اؼبركبات                              
 



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

287  

 يعرض ؾبموعة من العناصر اؼبختوفة اؼبستخدمة ُب معامل مراقبة اعبودة . 19-7كالشكل 
 -حيث أف :

 1,2,3 أكعية ـبتوفة الشكل تستخدـ لعمل ضباـ ماإي       
 4,5 اليل كأضباض زجاجات ؿب

 6 كأس مدرج                                             
 7 ـببار مدرج                                           

 8 بوتقة بور سوُت                                        
 9 بوتقة جوش                                          

 18-7الشكل 
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 ام الرتشيح أور 7-1-8

يبُت بعض  2-7تستخدـ أكراؽ الًتشيح بكثرة لًتشيح احملاليل كتتواجد أكراؽ الًتشيح  كاعبدكؿ 
 اؼبواصفات الفنية لورؽ ترشيح كاسباف.

 2-7الجدوؿ 
 الوزف

g/m2 
 سرعة الًتشيح الرماد% mmالسمك

 موى 100ثانية / 
درجة 
اإلعاقة
m رجة

الد
 نوع 
ASTM 

نوع 
HERZBERG 

87 0.18 0.06 40 150 11 1 
97 0.19 0.06 55 240 8 2 

185 0.39 0.06 90 325 6 3 
92 0.21 0.06 12 37 20-25 4 

100 0.2 0.06 250 1420 25 5 
100 0.18 0.1-0.2 175 715 3 6 

 أكراؽ الًتشيح العديبة الرماد عند حرقفا
95 0.21 0.007 75 340 8 40 
85 0.22 0.007 12 54 20-25 41 

9 

1 2 3 

7 

6 4 5 

8 9 
 19-7الشكل 
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 20-7الشكل 

100 0.2 0.007 240 1870 2.5 42 
95 0.22 0.007 40 155 16 43 
80 0.18 0.007 175 995 3 44 

 أكراؽ الًتشيح الضوبة العديبة الرماد عند حرقفا
85 0.16 0.006 55 200 8 540 
78 0.16 0.006 12 34 20-25 541 
96 0.16 0.006 250 2510 2.7 542 

 درجة مئوية َب اؽبواء .  900شيح عندالرماد وبسب عند حرؽ أكراؽ الًت 
 فيعر ض مباذج ألكراؽ ترشيح كاسباف . 21-7أما الشكل 

 

 -خطوات التجربة :
 .جراـ من الدقيق كاؼبعوـو  رطوبتو  كنضعفا داخل بوتقة معوومة الوزف  4خذ  -1
 600شغيل الفرف عند درجة حرارة ضع البوتقة كماهبا من الدقيق داخل فرف الرماد ٍب قم بت -2

 درجة مئوية .
 بعد أربع ساعات تشغيل لوفرف أخرج البوتقة كما هبا من رماد كأعد كزف البوتقة . -3
 -جراـ  دقيق رطب  دقيق كيساكل : 4احسب كزف الرماد ُب  -4

 وزف البوتقة الفارغة –جراـ دقيق رطب   = وزف البوتقة وما بها من رماد  4وزف الرماد في 
 (100النسبة اؼبئوية لرطوبة الدقيق /× 4 ) -4ف الدقيق اعباؼ  = كز  -5
 4جراـ دقيق / كزف الدقيق اعباؼ  الناتج عن  4النسبة اؼبئوية لورماد =) كزف الرماد ُب  -1

 .جراـ دقيق رطب( 



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

290  

 لودقيق . 0.6النسبة اؼبئوية لورماد = أقل من 
 ر الرماد .يعرض ـبطط توضيحي يبُت مراحل تنفيذ اختبا 21-7كالشكل

مػػواد غريبػػة مثػػل اغبجػػارة (  -األكسػػيدات -كىػػذا الرمػػاد نػػاتج عػػن كجػػود العناصػػر التاليػػة ) السػػويكا
 . 0.1كهبب أال تليد عن 

 -المحاليل والكواشف :
 ( .3+1ضبض ىيدرككووريك ) 
 -األجهزة واألدوات :

 فرف ذبفيف 
 بوتقة سَتاميك 

  541عدًن الرماد عوى سبيل اؼبثاؿ كاسباف 42-40كرؽ ترشيح مسا ميتو 
 عمود تقويب زجاجي 

 فرؽ احًتاؽ.
 -الطريقة :

  يضاؼ إٔب الرماد اؼبتبقي من التقدير السابق كمية مناسبة من حامض اؽبيدرككووريك
ة طبسة عشر اؼبخفف ٍب توضع البوتقة عوى ضباـ ماء بارد مع تقويب ؿبتوياهتا دبقوب زجاجي ؼبد

دقيقة كتنقل ؿبتويات البوتقة نقبل كويا إٔب كرقة الًتشيح كتغسل عدة مرات حبمض اؽبيدرككووريك 
اؼبخفف بعد تسخينفا ٍب تغسل دباء مقطر ساخن حىت يضَت ماء الغسيل خاليا من آثار اغبمض 

بوتقػػػػػػػة موضػػػػػػػوع هبػػػػػػػا طحػػػػػػػُت 
الػػدقيق  اؼبطوػػوب تعيػػُت نسػػبة 

 الرماد لو 

 21-7الشكل 
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فيف درجة حرارتو حينئذ توضع  كرقة الًتشيح َب بوتقة السَتاميك اعباؼ كاؼبوزكنة كتوضع ُب فرف ذب
درجة  550درجة مئوية حىت ذبف كرقة الًتشيح سباما ٍب توضع َب فرف احًتاؽ درجة حرارتو  2+1.5

 مئوية حىت يضبح لوف الرماد أبيض .
  تربد البوتقة كتوزف ٍب يعاد كضعفا ُب فرف االحًتاؽ كتكرر ىذه العموية حىت يضبح الفرؽ بُت

 جراـ . 0.001آخر كزنتُت متتاليتُت ال يليد عن 
 100×  100× النسبة المئوية للرماد الغير ذائب في الحمض يساوى = وزف الرماد المتبقي 

 الرطوبة ( . – 100/ وزف العينة ) 
 

 -عادة يعمل ىذا االختبار لودقيق كذلك كما يوي :
 سم مكعب من اؼباء اؼبقطر . 12.5جراـ من الدقيق ُب  25اعجن  -1
طعػػة العجػػُت النػػاتج مػػن اػبطػػوة األكٔب َب كػػأس معيػػارم ٍب غطػػى قطعػػة العجػػُت باؼبػػاء ضػػع ق -2

 اؼبقطر .
 بعد مركر ساعة أخرج قطعة العجُت كأغسوفا باؼباء لفضل النشا عن اعبيووتُت . -3
 زف اعبيووتُت الناتج من عموية الغسيل دبيلاف حساس .  -4

 4× نسبة اعبيووتُت لودقيق = كزف اعبيووتُت 
تبعػػا لومواصػػفات  %25اف نسػػبة اعبيوػػوتُت اؼبسػػتخدـ ُب صػػناعة الػػدقيق هبػػب أال تقػػل عػػن كعػػادة فػػ

 .  2005لعاـ   1251القياسية لودقيق رقم 

 ( .6-1-7يستخدـ ُب ذلك منخل معموي سواء اىتلازم أك دكراين ) ارجع لوفقرة 
 -خطوات التجربة :

 دبيلاف حساس .جراـ من الدقيق  100زف  -1
 ميكركف . 150استخدـ  شروبة ملكدة بثقوب قطرىا  -2
 دقاإق بعد كضع الدقيق فوؽ الشروبة .  5شغل اؼبنخل اؼبعموي  -3
زف كزف اؼبتخوف ُب ميلاف حساس فيكوف كزف اؼبتخوف ىو النسبة اؼبئوية لومتخوف ككوما  -4

ى عندما يكوف كزف اؼبتخوف  قل كزف اؼبتخوف دؿ عوى جودة الدقيق كالعكا بالعكا كاغبالة اؼبثو
 جراـ . 0
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عػػادة يػػتم قيػػاس رطوبػػة الػػدقيق اػبارجػػة مػػن اجملفػػف االبتػػداإي كاؼبػػربد لوخػػط  القضػػَت ككػػذلك قيػػاس 
رطوبػػة الػػدقيق اػبارجػػة مػػن اجملفػػف كاؼبسػػتول األكؿ مػػن اجملفػػف كاؼبػػربد مػػن اػبػػط الطويػػل لوتأكػػد مػػن 

ق كإعطػاء اؼبشػغل بيانػات تسػاعده عوػى تضػحيح مسػار اإلنتػاج مػن أجػل الوصػوؿ لووضػع جودة الدقي
 %19-%17األمثػػػل َب التشػػػغيل كعػػػادة تكػػػوف رطوبػػػة الػػػدقيق اػبارجػػػة مػػػن اجملفػػػف االبتػػػداإي حػػػوإب 

-%12كاػبارجة من اؼبػربد حػوإب  %14كاػبارجة من اؼبستول األكؿ ُب اجملفف) اػبط الطويل( حوإب 

12.5% . 
 اختبار الرطوبة البطيء7-6-1

  -خطوات التجربة :
 جراـ من الدقيق ُب مطحنة اغببوب . 10اطحن  -1
 جراـ من ناتج الطحن ُب بوتقة معوومة الوزف . 5ضع  -2
 درجة مئوية.  130ضع البوتقة داخل فرف اختبار الرطوبة ٍب شغل الفرف عند درجة حرارة  -3
 قة كزف البوتقة دبحتوياهتا من تشغيل الفرف أخرج البوتكنضف بعد مركر ساعة  -4
 -عُت كزف الدقيق اعباؼ باؼبعادلة التالية : -5

 . 2كزف البوتقة اؼبعُت من اػبطوة  -4كزف البوتقة اؼبعُت من اػبطوة 
 عُت كزف الرطوبة من اؼبعادلة التالية  -6

 ) بعد فقد الرطوبة( .كزف الدقيق اعباؼ  - 5كزف الرطوبة = 
  100×الرطوبة / كزف الدقيق اعباؼ(  النسبة اؼبئوية لورطوبة = )كزف -7

كاعبدير بالذكر أنو يوجد ُب معامل اختبارات اعبودة جفاز يعُت النسبة اؼبئوية لورطوبة بسرعة كىو 
 130يتكوف من ميلاف حساس كفرف ُب آف كاحد حبيث يقـو برفع درجة حرارة مسحوؽ الدقيق إٔب 

بداية ىذه النسبة تتغَت إٔب أف تثبت ُب ىذه اغبالة درجة كيعط مباشرة النسبة اؼبئوية لورطوبة ففي ال
يتوقف اعبفاز عن التسخُت كتكوف القيمة اؼبعطاة ىي النسبة اؼبئوية لورطوبة كعادة تستغرؽ ىذه 

 دقاإق . 10العموية 
 كضح كيفية عمل  اختبار الرطوبة البطيئة. 22-7كالشكل 
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 بوٍلر  اختبار الرطوبة الصريع باشتدداو جَاز شرنة 7-6-2 

 -معايرة جهاز بوىلر لقياس الرطوبة :
 يعرض ـبطط توضيحي عبفاز بوىور لتعيُت الرطوبة السريع . 23-7الشكل 

صػػل التيػػار الكفػػريب لوجفػػاز بوضػػع فبشػػة اعبفػػاز ُب بريػػلة الكفربػػاء ٍب شػػغل اعبفػػاز بوضػػع  -1
 عوى كضع التشغيل فتضئ ؼببة البياف اغبمراء . . 4اؼبفتاح 

جػراـ  10يلاف السفوي كنضع كفة اؼبيػلاف فػوؽ حامػل الكفػة ٍب نضػع ثقػل نفتح باب قسم اؼب -2
كنضػػيء اعبفػػاز بالػػداخل بتحريػػك مقػػبض إضػػاءة اعبفػػاز كفرموػػة الكفػػة ُب اذبػػاه عقػػارب  8ُب الكفػػة 

 .  5الساعة 
حػىت يضػبح اػبػط األفقػي ُب مقابوػة اػبػط الثػاين التػإب لوضػفر  11كبرؾ مقبض قراءة الرطوبة -3

 حىت يضبح اػبط األفقي ُب  مقابوة اػبط األكسط . 14اؼبعايرة ٍب كبرؾ مقبض 

ها طحين الدقيق بوتقة ب
المطلوب تعيين المحتوى 

 الرطوبى لو 

 22-7الشكل 
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جػػػػراـ مػػػػن مسػػػػحوؽ الػػػػدقيق اؼبطحونػػػػة ُب  10جػػػػراـ ٍب نضػػػػع دبوعقػػػػة الػػػػوزف  10نرفػػػع الثقػػػػل  -4

مطحنػػػة الغػػػبلؿ كاؼبطوػػػوب معرفػػػة رطوبتفػػػا ٍب نضػػػع الكفػػػة ُب مكاهنػػػا مػػػرة أخػػػرل ككبػػػرر اؼبيػػػلاف كنضػػػئو 
نفرمػػل اؼبيػػػلاف    13اػبػػط األكسػػط  لوخػػػط الثػػاين لومعيػػػار كَب حالػػػة عػػدـ كصػػػوؿ  5بواسػػطة اؼبقػػبض 

كنطفئ إضػاءة اؼبيػلاف كلبػرج الكفػة كنضػيف أك نقوػل مػن مسػحوؽ الػدقيق كنكػرر مػا سػبق حػىت نضػل 
 لووضع اؼبطووب .

ٍب نضع كفة اؼبيلاف عل  5نرفع كفة اؼبيلاف بعد فرموة اؼبيلاف كإطفاء اإلضاءة بواسطة اؼبقبض  -5
دقيقة عند قيػاس  20عوى زمن التجفيف اؼبطووب كيساكل  3نشغل اؼبؤقت اللمٍت  ٍب  9أك  1اغبامل 

دقػػػاإق  عنػػػد قيػػػاس الرطوبػػػة اػبارجػػػة مػػػن  10رطوبػػػة الػػػدقيق اػبارجػػػة مػػػن اجملفػػػف االبتػػػداإي كيسػػػاكل 
 ف .ػػػػاجملف
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ُب عكا  10ننتظر حىت نسمع صوت جرس اؼبؤقت اللمٍت ُب ىذه اغبالة ندير اؼبقبض   -6
ُب اذباه عقارب  2كندير اؼبقبض   9الساعة نضف لفة إذا كانت الكفة فوؽ اغبامل اذباه عقارب 

 . 1الساعة نضف لفة إذا كانت الكفة فوؽ اغبامل 
فتكوف قراءة مقياس  13ندير مقبض الرطوبة حىت نضل إٔب كضع اؼبعايرة األكسط  لومعيار  -7

ػبطوتُت السادسة كالسابعة غبظة ظباع يبثل قيمة رطوبة الدقيق عوما بأنو ينبغي تنفيذ ا 12الرطوبة 
 صوت اؼبؤقت اللمٍت كذبدر اإلشارة إٔب انو يبكن عمل اختبارين لعينتُت ُب كقت كاحد  .

 اختبار الرطوبة السريع باستخداـ األجهزة الرقمية 7-6-3
وبػػة عػادة تسػتخدـ ىػذه األجفػلة ُب معامػل مراقبػة اعبػػودة كاعبػدير بالػذكر أف زمػن الػبلـز لتعيػُت الرط

 دقيقة . 30-10يًتاكح مابُت 
يعػػرض ـبطػػط توضػػيحي ألحػػد أجفػػلة تعيػػُت الرطوبػػة السػػريع  كيتػػألف ىػػذا اعبفػػاز  24-7كالشػكل 

 من ميلاف حساس إلكًتكين مثبت أعبله جفاز ذبفيف .

 -حيث أف :
 1 شاشة اؼبيلاف اإللكًتكين                                 

 2                           مفاتيح ضبط اؼبيلاف         
 3 مفاتيح جفاز الرطوبة                              
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 4                                     شاشة جفاز الرطوبة
 5 كعاء كضع العينة اؼبطووب تعيُت احملتول الرطوىب بو

 6            غطاء جفاز الرطوبة كبداخوو عنضر التسخُت 
 -داـ الجهاز :طريقة استخ

 . onيوصل التيار الكفريب باعبفاز ٍب تشغيل اعبفاز بالضغط عوى مفتاح  -1

جراـ مػن العينػة داخػل كعػاء التجفيػف كتغطيتػو بغطػاء اعبفػاز فيحػدث ذبفيػف  5يتم كضع  -2
لوعينػػة كيعطػػى اعبفػػاز قػػراءة متغػػَتة لورطوبػػة تبػػدأ بالضػػفر حػػىت تضػػل لوقػػراءة الفعويػػة لورطوبػػة  كاعبػػدير 

درجػة أل أف القيمػة القضػول لدرجػة  130أف درجة حرارة التجفيف عادة تكػوف مضػبوطة عنػد بالذكر
 درجة مئوية ، 130اغبرارة ىي 

يبػُت أجػلاء جفػاز تعيػُت  27-6يبػُت مرفقػات جفػاز تعيػُت الػوزف النػوعي كالشػكل  25-7الشكل 
 الوزف النوعي

 -حيث أف :
اعبفاز أسطوانة حجم ) الشكل أ (  كىى تتكوف من  ثبلثة عناصر كما ىو مبُت بالشكل  يرفق مع

 Aب كىم أسطوانة هبا بوابة انلالقية كمعوقة من أعوى حبوقة تعويق كىذه األسطوانة مغوقة مػن أسػفل 

 .cكأسطوانة بدكف قواعد  Bكأسطوانة مغوقة من قاعدتيفا 
 -أما اعبفاز فيتكوف من : 

 1 قيم الضحيحة ثقل ضبط ال
 2 ثقل ضبط القيم العشرية 

 3 وقة تعويق               ح
 4 حامل                 

 5 الغبلؼ اػبارجي         
 -خطوات استخداـ الجهاز كما يلي :

 . بالقمح Aيتم ذبميع أسطوانة اغبجم كموئ أسطوانة  -1
 كالقمػػح Bا فتسػػقط أسػػطوانة لوخوػػف ٍب تركفػػ Cيػػتم سػػحب البوابػػة اؼبثبتػػة ُب األسػػطوانة  -2

 .Aداخل األسطوانة 
 من مكاهنا . Aيتم إزالة األسطوانة  -3



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

297  

 Aاؼبوجود فوؽ بوابة األسطوانة  القمحيتم إزالة  -4

بعد   27-7ُب جفاز تعيُت الوزف النوعي بالطريقة اؼببينة بالشكل   Aيتم تعويق األسطوانة  -5
يضػػبط اسػػتواء ؿبػػور اؼبيػػلاف ٍب تقػػرأ القػػيم الضػػحيحة إزالػػة البوابػػة مػػن مكاهنػػا ٍب ربريػػك األثقػػاؿ اػباصػػة 

 . kg/ literكالعشرية لووزف النوعي من عوى ؿبور االستواء لوميلاف فنحضل عوى الوزف النوعي بوحدة 
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الغَت منبتو َب جلمء النشا كاغببوب  -1.4يقـو األلفا أميويل بتحويل الركابط   اعبيويكوسيكية  
ربتول عوى كميات قويوة جدا من نشاط  األلفا اميويل  باؼبقارنة باغببوب اؼبنبتة كىذا النشاط يلداد 

 بسرعة مع حدكث اإلنبات 
 -جهاز تقدير رقم السقوط :

كتعػرؼ ىػذه الطريقػة بطريقػة التحوػػل الػذاٌب كالػيت تكػوف اؼبػادة الػػيت هبػرل عويفػا التفاعػل لئلنػلًن ىػػي 
ى ىػػػذا اعبفػػػاز جبفػػػاز ىػػػاجربج لقيػػػاس رقػػػم السػػػقوط كقػػػد كجػػػد أف حجػػػم العينػػػة اؼبختػػػارة النشػػػا كيسػػػم

جػػراـ أقػػل حجػػم  إذا أمكػػن تقويػػل اػبطػػأ  كتطحػػن العينػػات دبطحنػػة  300لوطحػػن مفػػم جػػدا فيعتػػرب 
جػراـ مػن حبػوب الغػبلؿ اؼبطحونػة الناعمػة كذلػك عوػى  7كبعد الطحن لوعينػة يؤخػذ   3100اؽباجربج 

مػل مػاء مقطػر ُب أنبوبػة اختبػار ٍب يػتم ىلىػا كتغمػا َب ضبػاـ مػاإي  25كيضػاؼ  %14أساس رطوبة 
 خاص 

 -تعيين رقم السقوط :
 يعرض ـبطط توضيحي لوجفاز اؼبستخدـ ُب تعيُت رقم السقوط لودقيق أك القمح  28-7الشكل 

 -حيث أف :
 1 فيشو كفربية 

 2 جفاز قياس رقم السقوط 
 3 حركة ترددية منظومة التحكم ُب حركة اؼبقوب 

 4 خركج اؼباء                                    
 5                                               تيفووف اؼبقوب

 6 أنبوبة االختبار                                 
 7 مفتاح تشغيل خلاف الغوياف                     

 8   لدرجة الغوياف     ؼببة بياف تنطفئ عند الوصوؿ
 9 دخوؿ اؼباء                               

 10      عنضر التسخُت
 11 اذباه الدكراف

 
 



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

299  

 -خطوات التجربة :
  .جراـ من القمح ُب مطحنة اعبفاز ٍب قوب الناتج جيدا لتتماثل سباما 300اطحن  -1
جػػػراـ مػػػع تفػػػاكت  7بتفػػػا فيؤخػػػذ يعتمػػػد الػػػوزف اؼبػػػأخوذ مػػػن العينػػػة عوػػػى النسػػػبة اؼبئويػػػة لرطو  -2

كالشػػكل البيػػاين اؼببػػُت  %15مسػػموح مقػػداره نضػػف جػػراـ بالليػػادة أك النقضػػاف  عنػػدما تكػػوف الرطوبػػة 
 يعطى العبلقة بُت الوزف كرطوبة العينة .

 ضع الوزنة اؼبأخوذة ُب أنبوبة اعبفاز . -3
 مل ماء مقطر ُب األنبوبة السابقة . 25ضع  -4
 ق أك يوتضق جبدار األنبوبة ألسفلانا اؼبعوق مع كشط ما يتعورج األنبوبة بشدة حىت يتج -5
ضػػع األنبوبػػة كمعفػػا اؼبقوػػب اػبػػػاص ُب اغبمػػاـ اؼبػػاإي لوجفػػاز كبعػػػد طبػػا ثػػواين مػػن كضػػػع  -6

 األنبوبة سيبدأ احملرؾ ُب تشغيل اؼبقوب أتوماتيكيا .
 اخن .ثانية سوؼ يرتفع اؼبقوب أتوماتيكيا كيسمح لو بالغوص ُب اؼبعوق الس 60كبعد  -7
بعػػد سػػقوط اؼبقوػػب سػػوؼ يظفػػر رقػػم السػػقوط عوػػى شاشػػة اعبفػػاز كالػػرقم النػػاتج يتناسػػب  -8

يبثػل  300-200تناسبا عكسيا مع نشػاط إنػلًن األلفػا اميويػل عومػا بأنػو إذا كػاف الػرقم النػاتج ُب حػدكد 
يعطػى  200يعٌت البفاض نشاط األلفا اميويل كأقل مػن  300قيمة جيدة لنشاط األلفا أميويل كأقل من 
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غػػػَت مناسػػػب لضػػػناعة  1نشػػػاط أميويػػػل مرتفػػػع كيعػػػٌت زيػػػادة للكجػػػة الػػػدقيق كالبفػػػاض عػػػرؽ الػػػدقيق كىػػػذ
 الدقيق .

 األساس العلمي لتقدير البروتين) طريقة كلداىل (
حيث توضع عينة القمح اؼبطحوف أك اؼبكركنة اؼبطحونة ُب دكرؽ ٍب يوضع ضبض الكربيتيك اؼبركل 

َب كجود كربيتات البوتاسيـو لرفع درجة الغوياف غبمض الكربيتيك كأكسيد اللإبقيك أك أكسيد ك 
التيتانيـو كيتم أكسدة ما ربتويو العينة من كربوف كىيدركجُت كالتخوش من كل مركبات الكربوف 

لليادة ُب ضبض كالرطوبة عوى ىيئة خبار بينما ىبتلؿ النيًتكجُت اؼبوجود بالعينة إٔب أمونيا تتفاعل مع ا
 .الكربيتيك اؼبركل إٔب كربيتات األمونيـو كتسمى ىذه اػبطوة بعموية اؽبضم 

 -كفيما يوي معادلة اؽبضم الكيمياإية : 
 نيًتكجُت (  + ضبض كربيتيك –أكسجُت  –ىيدركجُت  –اؼبادة الغذاإية ) كربوف 

 نشادر ماء + ثاين أكسيد الكربوف +          اختلاف النيًتكجُت       
ٍب بعػػػد ذلػػػك هبػػػرل ربويػػػػل كربيتػػػات األمونيػػػـو اؼبتكونػػػة كطػػػػرد اآلمونيػػػا بإضػػػافة ؿبوػػػوؿ ىيدرككسػػػػيد 
صوديـو مركل مع التسخُت حيث تتفاعل اآلمونيا الناذبة مع زيادة من ضبض ىيػدركليك معوػـو الًتكيػل 

طة قووم ) ىيدرككسيد ُب كجود دليل مناسب ) أضبر اؼبيثيل ( ٍب تقدر الليادة اؼببقية من اغبمض بواس
 -الضوديـو ( معوـو الًتكيل كتعرؼ ىذه العموية بالتقطَت  كفيما يوي معادالت عموية التقطَت :

ىيدرككسيد األمونيـو + كربيتات                        كربيتات األمونيـو + ىيدرككسيد الضوديـو 
 .الضوديـو 

 أمونيا + ماء    ىيدرككسيد اآلمونيا                         
اؼبخفػف ٍب يػتم معايرهتػا مػع عيػارم ىيػدرككووريك أك   %4 كيتم استقباؿ اآلمونيا ُب ضبض البوريػك 

 كربيتيك . 
 أمونيا + ضبض ىيدرككووريك ـبفف                       كووريد اآلمونيا 
لوحضوؿ عوى نسػبة  5.7 مقدار النيًتكجُت اؼبوجود بالعينة يضرب ُب العامل اؼبعركؼ بالنسبة لوعينة

كيبكن استقباؿ اآلمونيا ُب ضبض األكرثوبوريك اؼبتعادؿ عوى أف يػتم معادلػة اآلمونيػا مباشػرة ، الربكتُت 
قياسي كالذم يعطى احملتول الربكتيٍت كالذم يساكل حاصل ضرب مقدار النيًتكجُت  باستخداـ ضبض

 .5.7ُب العينة ُب 
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 -مايلى :ومن مشاكل طريقة كلداىل 
ضم كاختلاؿ النيًتكجُت النػاتج كميػا لػذا تسػتخدـ العوامػل اؼبسػاعدة لضػماف حػدكث ىػذه ى -1

 العموية بطريقة كمية .
 الفوراف أثناء اؽبضم لذا يستخدـ قطع الضيٍت لتنظيم الغوياف . -2
اؽبضم يستغرؽ حوإب ساعة كنضف إٔب ثبلث سػاعات تقريبػا فبػا يقوػل مػن سػرعة االختبػار  -3

 . كذلك ُب الطرؽ القديبة
 جهاز كلداىل لتعيين نسبة البروتين  

يقػػػػػـو جفػػػػػاز كوػػػػػداىل بتحويػػػػػل األضبػػػػػاض األمينيػػػػػة اؼبوجػػػػػودة ُب العينػػػػػة بواسػػػػػطة ضبػػػػػض الكربيتيػػػػػك 
ىيدرككسػػػػيد الضػػػػوديـو إٔب مركبػػػػات أكليػػػػة مثػػػػل النشػػػػادر ، كبتعيػػػػُت كزف النشػػػػادر يبكػػػػن تقػػػػدير كزف ك 

كوػداىل مػن أقػدـ كأىػم طػرؽ تقػدير النيًتكجػُت   النيًتكجُت العضػوم  اؼبوجػود  َب العينػة  كتعتػرب طريقػة
كتتخػػذ كطريقػػة قياسػػية لتقػػدير مػػدل دقػػة نتػػاإج كثػػَت مػػن الطػػرؽ األخػػرل . كقػػد أمكػػن ميكنػػة طريقػػة  

كيتكػوف النظػاـ مػن كحػدة   Tacator Kjeltec Systemكوػداىل لتقػدير النيًتكجػُت العضػوم جبفػاز 
ُب كثػػَت  اعبفػازتقطػَت اآلمونيػا كقػػد انتشػر ىػذا ىضػم ُب أنابيػب عوػى سػخاف كفػػريب بنظػاـ إٓب سػريع ل

 كيتكوف اعبفاز من ثبلث كحدات ىي :،  من معامل ربويل األغذية
  DIGESTION UNITكحدة اؽبضم  -1

  DISTILLATION UNITكحدة التقطَت  -2

 TITRATION UNIT ( DIGITAL BURETTE)كحدة اؼبعايرة  -3
 يعرض صورة فوتوغرافية عبفاز كوداىل . 29-7الشكل 
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 -حيث أف :

 1                       مفتاح التشغيل كاإليقاؼ 
 2                            القوولمفتاح إضافة 

 3 مفتاح تقطَت احملووؿ                    
 4 مفتاح التخوش من احملووؿ                   

 5 دكرؽ ـبركطي  الستقباؿ النشادر حىت ال يتطاير
 6 ضم                                أنبوبة اؽب

 -المواد والمحاليل الالزمة :
 . %98بًتكيل  H2SO4ضبض كربيتيك مركل  -1

  .  %35مركل H2O2فوؽ أكسيد اؽبيدركجُت  -2
 . H2SO4بودرة كربيتات البوتاسيـو  -3

 .NaOH  بًتكيل  %35ىيدرككسيد صوديـو  -4

 بودرة سيوينيـو . -5
 . 0.2N عيارية  HCLضبض اؽبيدرككووريك  -6
 .  %4تركيل   H3PO4   ضبض البوريك  -7
 أك ذباىوفا . BOILERSقطع زجاج لتنظيم الغوياف  -8

 MR+ أضبر اؼبيثيل  BCGدليل الربكموكريلكؿ جرين  -9

 ماء مقطر .-11
 -خطوات التجربة :

 اؼبعايرة ( . –التقطَت  –تنقسم التجربة أب ثبلث مراحل ) اؽبضم 
 -مرحلة الهضم :

ففػػي البدايػػة يػػتم برؾبػػة كحػػدة اؽبضػػم حسػػب الوقػػت اؼبطوػػوب  31-7نػػة بالشػػكل ككحػػدة اؽبضػػم مبي
كدرجة اغبرارة اؼبطووبة كيقـو اعبفاز برفع درجة اغبرارة عوى أربع مراحل ألنو ال يستطيع الوصوؿ أب 

 .درجة    420درجة اغبرارة اؼبطووبة ُب مرحوة كاحدة ألف درجة اغبرارة اؼبطووبة ىي 
 من العينة ُب أنبوبة اؽبضم . جم تقريبا 2يوزف  -1
 .  K2SO4جراـ من  بودرة كربيتات البوتاسيـو  7يضاؼ  -2
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 مل جراـ بودرة سيوينيـو . 5يضاؼ  -3

 H2O2موى لًت فوؽ أكسيد اؽبيدركجُت  5يضاؼ حوأب  -4
 .  H2SO4مل لًت ضبض كربيتيك  7يضاؼ حوإب  -5

درجػػػة  مئويػػػة كيبػػػدأ  420رارة دقيقػػػة عنػػػد درجػػػة  حػػػ 20كاعبػػػدير بالػػػذكر أنػػػو يسػػػتمر ىضػػػم العينػػػة 
درجػػة ، ال تنسػػى كضػػع اؼبكثػػف فػػوؽ األنابيػػب كفػػتح  420حسػػاب الوقػػت منػػذ بدايػػة الوصػػوؿ إٕب 

صػػػنبور اؼبيػػػاه لتكثيػػػف الغػػػاز اؼبتضػػػاعد ، كمػػػا يبكػػػن اسػػػتعماؿ أنبوبػػػة كاحػػػدة أك أكثػػػر حسػػػب عػػػدد 
 العينات كليا شرطا استعماؿ األنابيب الستة ُب كل مرة .

مػل  50درجػة مئويػة ٍب يضػاؼ إٔب كػل أنبوبػة  50مػن عمويػة اؽبضػم تػربد األنبوبػة حػىت بعد االنتفاء 
 ماء مقطر ٍب توضع األنبوبة ُب مكاهنا ُب كحدة التقطَت .

  مرحلة التقطير 
مل ىيدرككسيد صوديـو أتوماتيكيا كذلك بفتح ؿببا إضافة القووم )  50يضاؼ إٕب األنبوبة  -1

 ( .32-7شكل  7رسم 
ضبػػض بوريػػك موػػى لػػًت  25اؼبخركطػػي السػػتقباؿ اآلمونيػػا باؼبكػػاف اؼبخضػػش بػػو  يوضػػع الػػدكرؽ -2

كأضبػر اؼبيثيػػل فيكػوف الوػػوف  BCGنقطػػة مػن دليػػل الربكمػوكريلكؿ جػػرين   10-8باإلضػػافة أب   4%
 أضبر كردل .

تبدأ عموية التقطَت بفتح مضدر التيار الكفريب كفػتح ؿبػبا التقطػَت كتسػتمر ىػذه العمويػة ؼبػدة  -3
 يقة حىت يتحوؿ الووف من أضبر أب أخضر .دق 4-5

 مضدر اؼباء العمومي 

اؼباء اؼبختوط مع الغازاف السامة 
 الناذبة عن اؽبضم 

 دكرؽ اؽبضم 

غطاء ؿبكم لتجميع الغازات 
 كتضرففا 

 30-7الشكل 



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

304  

كاعبدير بالػذكر أنػو هبػب فػتح صػنبور اؼبػاء اػبػاص بوحػدة التقطػَت ُب بدايػة تشػغيوفا كمػا هبػب غوػق 
ؿبػػبا تضػػريف اؼبػػاء مػػن مولػػد البخػػار كالتأكػػد مػػن أنػػو فػػارغ مػػن اؼبػػاء ألنػػو اذا كػػاف فبوػػوءا باؼبػػاء كًب 

 ( . 32-7شكل  3ؼ ينفار ) رسم تشغيل اعبفاز فاف فيوز ضباية السخاف سو 
مػػػل   تقريبػػػا لوتأكػػػد مػػػن أف كػػػل اآلمونيػػػا ًب  100كتسػػػتمر  ىػػػذه اؼبرحوػػػة حػػػىت يػػػتم اغبضػػػوؿ عوػػػى 

 ذبميعفا ُب الدكرؽ .
ٍب يػتم  كيػتم غوػق ؿبػبا التقطػَت  مػل ُب الػدكرؽ يؤخػذ الػدكرؽ اؼبخركطػي 100كعند اغبضوؿ عوػى 

ٍب فػتح ؿبػبا تضػػريف اؼبػاء مػن مولػد البخػار ٍب فػػتح  غوػق مضػدر التيػار الكفػريب كغوػػق صػنبور اؼبػاء
 مفتاح التخوش من احملووؿ .

  مرحلة المعايرة 
حػىت يتحػوؿ الوػوف مػن األخضػر  0.2Nذبرل عموية اؼبعايرة باستخداـ ضبض اؽبيػدرككووريك عياريتػو 

 إٔب األضبر مرة أخرل .
 -اغبساب :

×  14× عياريتػػو × يك اؼبسػػتخدـ ُب اؼبعػػايرة النسػػبة اؼبئويػػة لونيًتكجػػُت = )حجػػم ضبػػض اؽبيػػدرككوور 
  1000× ( / كزف العينة  100

  5.7× عوى الوزف الرطب = النسبة اؼبئوية لونيًتكجُت  لوربكتُت النسبة اؼبئوية 

(/ )   100×عوػى الػوزف الرطػب  لوربكتػُتعوى الوزف اعبػاؼ =) النسػبة اؼبئويػة  لوربكتُتالنسبة اؼبئوية 
 الرطوبة  (. – 100

 -مالحظة ىامة :
ذبرل ذبربة ببلنك أم بدكف عينة كذلك باتباع نفا اػبطوات السابقة مع عدـ إضافة العينة لتقدير 

 النيًتكجُت اؼبوجود ُب اؼباء كالكيماكيات اؼبستخدمة .
حجػػم   –النسػػبة اؼبئويػػة لونيًتكجػػُت = ) حجػػم ضبػػض اؽبيػػدرككووريك اؼبسػػتخدـ ُب التجربػػة الببلنػػك 

 1000× / كزف العينة   100× 14×  عياريتو× وريك اؼبستخدـ ُب التجربة العادية (ضبض اؽبيدرككو
 تحضير الدليل 

 -الدليل عبارة عن ـبووط من الربكموكريلكؿ جرين + أضبر اؼبيثيل كيتم ربضَته كما يوي :
جم  من بودرة بركموكريلكؿ جرين +  0.1كذلك خبوط   %0.1وبضر بركموكريلكؿ جرين بًتكيل  -1

  0.1Nعيارية   NaOHمل  2مل كحوؿ إيثايل  ٍب يضاؼ عويو  100

 مل كحوؿ إيثايل . 100جم أضبر اؼبيثيل + 1كذلك خبوط  %1وبضر أضبر اؼبيثيل  بًتكيل  -2
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مػل    100مػل لػًت ٍب يضػاؼ  25موػى لػًت كمػن أضبػر اؼبيثيػل  75يؤخذ من بركموكريلكؿ جػرين   -3
الػػدليوُت جػػاىل ة لبلسػػتخداـ ) لػػوف الػػدليل  مػػل لػػًت مػػن ـبوػػوط  200كحػػوؿ إيثايػػل فيضػػبح لػػدينا 

 أضبر كردل ( .
 يبُت مراحل ذبربة كوداىل لتقدير نسبة الربكتُت  31-7كالشكل 
يبػػُت  خطػػوات دكرة التشػػغيل ُب كحػػدة التقطػػَت باسػػتخداـ جفػػاز كوػػداىل لشػػركة  32- 7كالشػػكل

VELP  SCIENTIFICA    موديلUDK126A : كىى كما يوي-  
 ضم ُب مكاهنا اؼبخضش .كضع أنبوبة اؽب -1
 كضع دكرؽ االستقباؿ النشادر مع ضبض البوريك ُب اؼبكاف اؼبخضش . -2
 غوق ؿببا تضريف اؼباء من مولد البخار . -3
 تشغيل مفتاح البدء . -4
 ماية ؼبتابعة عموية التقطَت .اغبفتح صنبور اؼباء الداخل مع فتح باب  -5
 كضع اللر عوى كضع االستعداد . -6
م مػػع النظػر إٔب التػػدريج اؼبوجػود خوػػف أنبوبػػة اؽبضػم حػػىت الوصػػوؿ فػتح ؿبػػبا إضػافة القوػػو  -7

 أب اغبجم اؼبطووب .
ٍب فػػتح مفتػػاح بػػدء التقطػػَت كَب نفػػا الوقػػت غوػػق مفتػػاح الػػتخوش مػػن  القوػػولغوػػق مفتػػاح  -8

 احملووؿ .
 استمرار التقطَت . -9

 غوق مفتاح التقطَت . -11
 إخراج أنبوبة التقطَت من مكاهنا .  -11
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العينة + حمض كبريتيك + 
 عامل مساعد

 ء العمومي مضدر اؼبا

اؼباء اؼبختوط مع الغازات 
 السامة الناذبة عن اؽبضم

 مرحوة اؽبضم

النشادر كيتم معايرتو دبحووؿ عيارم 
 من ضبض كربيتيك

 مرحوة اؼبعايرة

 ذبفيل العينة

 مرحوة التقطَت

 أنبوبة اؽبضم 

ـبركطي لتجميع دكؽ 
 النشادر

 31-7الشكل 
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  المحاليل والكواشف :
  لًت ماء مقطر (  100جم لكل  10)  %10ضبض كربيتيك تركيل 
  لًت ماء مقطر (  100جم لكل  %1) %1ضبض كربيتيك تركيل 
  مل ماء مقطر (  100جم لكل  28)   %28تركيل  ؿبووؿ ىيدرككسيد الضوديـو 
  مل ماء مقطر (  100 جم لكل 1) %1تركيل 1ؿبووؿ ىيدرككسيد الضوديـو 
 :  قطعة بورسوُت أك زجاج ؼبنع الفوراف . -عامل منع الفوراف 
 . رمل خشن أصفر يتم استخبلصو بواسطة منخل 

 -األجهزة واألدوات :
  مل . 750-700دكارؽ ىضم سعتفا 
  541بوتقة جوش  أك كرؽ ترشيح . 
 . قمح بوخنر 
 . مضخة تفريغ 

 -خطوات التجربة :
 ظاـ بوخنر لوًتشيح كاؼبستخدـ ُب ىذه التجربة .يعر ض ن 33-7الشكل 

3 

4 

5 

1 

6 

2 

 33-7الشكل 



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

309  

 -حيث أف :
 1  قمع بوخنر كىو من اللجاج أك البور سوُت  

 2  مضفا ق الرب كسوُت                         
 3  صنبور ماء                                

 4  مضخة                                     
 5                         حوض ذبميع ماء   
 -خطوات التجربة :

جػم مػن العينػة اجملفػلة كيضػاؼ إليفػا قطعػة زجػاج صػغَتة ؼبنػع الفػوراف كيوضػػع ُب دكرؽ  3-2يػوزف -1
 3) كىو َب حالة غوياف ؼبدة التقل عن %10مل من حامض الكربيتيك تركيل  200اؽبضم ٍب يضاؼ 

 دقاإق ( مع استعماؿ مكثفات.
رؽ ؼبػػدة ثبلثػػوف دقيقػػة كَب أثنػػاء اؽبضػػم يػػرج الػػدكرؽ بػػُت حػػُت كآخػػر لضػػماف يسػػتمر غويػػاف الػػدك  -2

 اختبلط صبيع العينة باحملووؿ مع مبلحظة عدـ ترؾ أجلاء العينة عوى جوانب الدكرؽ .
مػػل ُب نقػػل  200كيسػػتخدـ  مقػػدار  %28تغوػػى كميػػة مػػن ؿبوػػوؿ ىيدرككسػػيد الضػػوديـو تركيػػل  -3

اؽبضػػم األصػػوي كيوصػل الػػدكرؽ بػػاؼبكثف كيغوػػى مػػع القوػػوم ؼبػػدة اؼبتبقػي عوػػى كرقػػة الًتشػػيح إٔب دكرؽ 
 ثبلثوف دقيقة مع مبلحظة أف يضل احملووؿ إٔب درجة الغوياف  ُب مدة أقضاىا ثبلثة دقاإق. 

يرشح احملووؿ خبلؿ بوتقة جوشن  مثقبة هبا طبقة من الرمل اػبشن  ٍب يغسل جيدا باؼباء اؼبقطر   -4
ٍب باؽبكسػاف كتنقػل بوتقػة جوشػن أب فػرف  %1يد صػوديـو تركيػل السػاخن كضبػض كربيتيػك كىيدرككسػ

 درجة مئوية كذبفف حىت الوزف الثابت ٍب تربد كتوزف . 110ذبفيف عوى درجة حرارة 
درجػػػة مئويػػػة ؼبػػػدة ثبلثػػػوف دقيقػػػة ٍب يػػػربد  550تنقػػػل بوتقػػػة جوشػػػن دبػػػا فيفػػػا إٔب فػػػرف عوػػػى درجػػػة  -5
 وزف .ػػػػػػػػكت
 كزف البوتقة بعد االحًتاؽ . –ينة = كزف البوتقة بعد التجفيف مقدار األلياؼ اػباـ ُب الع -6
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 اؼبتبقي من فرف الرماد 

 العينة + ىيدرككسيد البوتاسيـو 

دخوؿ كخركج ماء 
 التربيد

العينػػػػػػػػػػػػة + ضبػػػػػػػػػػػػض 
دخوؿ وخروج ماء  اؽبيدرككووريك 

 التبريد

 التحول اغبمضي-1

 التحول القووم -2
بوتقة هبا العينة اؼبطووب تعيُت 

 رطوىب لو احملتول ال

بوتقة موضوع هبا 
العينة اؼبطووب 

تعيُت نسبة الرماد 
 لو 

يتم ذبفيف كرقة الًتشيح فيتبقى  -4
 األلياؼ كالرماد ككرقة الًتشيح

ًب حرؽ كرقة الًتشيح كؿبتوياهتا  -5
 فيتبقى الرماد فقط

 

قمع  
 بوخنر 

 كرقة ترشيح

 الًتشيح-3

 34-7الشكل 
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نسػػػػػػػبة الرطوبػػػػػػػة -100× ) / كزف العينػػػػػػػة  100×  100× النسػػػػػػبة اؼبئويػػػػػػػة لؤلليػػػػػػػاؼ = كزف األليػػػػػػػاؼ 
 ( يبُت مراحل  إجراء ىذه التجربة . 5-4-3-2-1)   34-7(،كالشكل 

ككضػع هبػا 35-7ش اؼببينة بالشػكل يبكن تكرار التجربة السابقة كلكن باستخداـ بوتقة جو  -7
 رمل حبيباتو كبَتة كنلف كبل من البوتقة كالرمل كنكرر اػبطوات الثبلثة األخَتة .

 %2.69تكدير وزٌ املواد الدٍيية  ال تكل عً  7-11

 -المحاليل والكواشف :
 .( 1:1ضبض ىيدرككووريك ) -1
 .أيثَت ثناإي األيثيل  -2

 -األجهزة واألدوات :
 مل بغطاء .100عة كأس س  -1
 قمع فضل سعتو مل . -2
 موي . 250دكرؽ ـبركطي سعتو  -3
 أك ما يعادؽبا . 1كرؽ ترشيح مبرة  -4

 -الطريقة :
مػل  30مل كيضاؼ  100جراـ كتوضع ُب كأس سعتو  0.001 -جراـ من العينة + 10-5بوزف -1

بغطػػاء زجػػاجي ؼبػػدة  ( كتقوػػب ؿبتويػػات الكػػأس دبقوػػب زجػػاجي ٍب يغطػػى 1:1ضبػػض ىيػػدرككووريك ) 
 ساعة .

دقيقة ٍب يًتؾ الكأس حىت يربد كتنقل ؿبتوياتو إٔب  30كتوضع عوى ضباـ ماء مغوي مع التقويب ؼبدة 
 مل أيثَت ثناإي األيثيل كترج ؿبتويات فمع الفضل بشدة . 10كيضاؼ  250قمع فضل سعتو 

لطبقػة اؼباإيػػة إٔب قمػػع فضػػل يػًتؾ قمػػع الفضػػل حػىت سبػػاـ فضػػل سبػػاـ انفضػاؿ طبقػػة األثػػَت كتنقػػل ا-2
 آخر كتكرر عموية االستخبلص باألثَت .

مػل مػاء ُب كػل مػرة حػىت يضػبح مػاء الغسػيل خاليػا  50هبمع األثَت كيغسػل عػدة مػرات بواسػطة -3
من آثار اغبمض كيبكن معرفة ذلك باستخداـ كرقة عباد الشػما فػإذا ٓب يتغػَت لوهنػا دؿ عوػى أف مػاء 

يػػتم الػػتخوش مػػن اؼبػػاء قػػدر اإلمكػػاف  ُب كػػل مػػرة دكف حػػدكث فقػػد ُب الغسػػيل خػػإب مػػن اغبمػػض  ك 
 الطبقة األثَتية .

 50أك ما يعادؽبا عويفا  1مل عوى كرؽ ترشيح مبرة  250كيرشح األثَت خبلؿ دكرؽ ـبركطي سعتو  
 جراـ كربيتات الماإية .

 35-7الشكل 
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بخػر األثػَت مل  أثَت كػل مػرة ٍب ي 10يغسل قمع الفضل ككرقة الًتشيح ثبلث مرات بواسطة  -1
 عوى ضباـ ماإي حىت سباـ التخوش من األثَت .

درجػػة مئويػػة ؼبػػدة سػػاعة ٍب يػػربد ُب ؾبفػػف  100يوضػػع دكرؽ ُب فػػرف  التجفيػػف عنػػد درجػػة  -2
كيػوزف كيعػاد التجفيػف ؼبػدة ثبلثػوف دقيقػة ٍب يػربد كيػوزف كتكػرر ىػذه العمويػة حبيػث ال يليػد الفػرؽ بػػُت 

 جراـ . 0.001آخر كزنتُت عن 
 / كزف العينة  100( ×  B – Aاؼبئوية لومواد الدىنية = )النسبة  -3

 -حيث أف :
A       . كزف الدكرؽ + اؼبادة الدىنية اؼبستخوضة 
B       .    كزف الدكرؽ فارغ 

 تكدير ىصبة الفوشفور الدٍين   7-11-1

 -المحاليل والكواشف :
 .  %100كحوؿ ميثيل عإب النقاكة   -1
 . %100اكة  ضبض نيًتيك عإب النق -2
 .%95ضبض كربيتيك مركل عإب النقاكة تركيله  -3
 ؿبووؿ أكسيد موليبدينم . -4

 -األجهزة واألدوات :
 مكثف عاكا . -1
 مل .، 300مل مسطح القاع زاخر سعتو  100دكرؽ سعتو  -2
 دكرؽ كوداىل . -3
 ضباـ ماء  -4
 أك ما يعادؽبا . 41كرؽ ترشيح رقم  -5
 -وؿ أكسيد موليبدينم :أوال طريقة تحضير محل -2
 مل ىيدرككسيد أمونيـو . 72مل ماء مقطر ك  140جراـ من أكسيد اؼبوليبدينم ُب  50يذاب -أ

 مل ماء مقطر . 140ُب   tartaric acidجراـ من ضبض الطرطريك  50يذاب -ب
 مل ماء مقطر كتًتؾ احملاليل لتربد . 400مل من ضبض النيًتيك مع  215ىبوط -ج
 ؿ أ مع احملووؿ ب مع التقويب ٍب يضب ىذا اػبويط ُب احملووؿ ج مع يضب احملوو -د
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التقويػػب كوبفػػظ احملوػػوؿ النػػاتج ُب مكػػاف دافػػئ ؼبػػدة سػػاعة ٍب يرشػػح كوبفػػظ ُب زجاجػػة داكنػػة الوػػوف 
 ذات غطاء زجاجي   .

 -ثانيا طريقة تحضير  محلوؿ نترات األمونيـو :
 طر كيكمل اغبجم إٔب لًت ماء مقطر .جم نًتات أمونيـو ُب ماء مق 500كوبضر بإذابة 

 -ع: 0.1ثالثا طريقة تحضير محلوؿ ىيدروكسيد صوديـو 
 جراـ  من حبيبات ىيدرككسيد صوديـو ُب لًت ماء مقطر . 4كيتم ربضَته بإذابة  

 الوزف العيارل ) الوزف اؼبكافئ ( = الوزف اعبليئى / التكافؤ 
لػػػذا يضػػػبح الػػػوزف اؼبكػػػافئ  1، كالتكػػػافؤ  40ضػػػوديـو  فمػػػثبل بالنسػػػبة لوػػػوزف اعبليئػػػى ؽبيدرككسػػػيد ال

 .  40مساكيا 
 -: ع 0.1رابعا طريقة تحضير  محلوؿ حمض ىيدروكلوريك 

 لًت ماء . 1من ؿبووؿ ضبض ىيدرككووريك ُب  3.56كيتم ربضَته خبوط 
كػافئ لػذا يضػبح الػوزف اؼب 1، كالتكػافؤ  36.5فمثبل بالنسبة لوػوزف اعبليئػى غبمػض اؽبيػدرككووريك   

 .  36.5مساكيا 
جم من  بودرة الفينولفثالُت 1( كيتم ربضَته بإذابة  ph - phكاشف الفينولفثالُت ) كاشف  -1
 مل كحوؿ أبيض (  100ُب 

 -خطوات التجربة :
 100جراـ من العينة ُب دكرؽ مستدير مسطح القاع ملكد دبكثف عاكا كيضاؼ  20ضع  -1

سػػػاعات كيػػػػًتؾ  6ؼبكثف عوػػػى ضبػػػػاـ مػػػاء يغوػػػى ؼبػػػػدة مػػػل كحػػػوؿ ايثيوػػػػى لوعينػػػة ٍب يوضػػػع الػػػػدكرؽ بػػػا
 مستخوش الكحوؿ اؼبيثيوى لويـو التإب .

أك ما يعادؽبػا كيعػاد عمويػة االسػتخبلص كالًتشػيح مػرة ثانيػة  1يرشح خبلؿ كرقة ترشيح مبرة  -2
مػػع غسػػل كرقػػة الًتشػػيح عنػػد انتفػػاء الًتشػػيح بػػالكحوؿ اؼبيثيوػػى كهبمػػع الراشػػح الكحػػوٕب احملتػػول عوػػى 

رب ػػػػػػػػػػػػػػمػػػػل كيوضػػػػع ُب ضبػػػػاـ يغوػػػػى حػػػػىت ق 300وسػػػػفور العضػػػػوم َب دكرؽ ـبركطػػػػي نظيػػػػف سػػػػعتو الف
 اعبفاؼ .

تنقل ؿبتويات الدكرؽ كويا إٔب دكرؽ كالػداىل مناسػب كتكمػل عمويػة تبخػَت الكحػوؿ حػىت  -3
مػل مػن ضبػض النيًتيػك  15مل من ضبض الكربيتيك اؼبركػل ،  5سباـ التخوش منو كيضاؼ إٔب اؼبتبقي 

يسػػخن ببطػػيء أكال ٍب تسػػخن بشػػدة حػػىت تتضػػاعد أخبػػرة ثالػػث أكسػػيد الكربيػػت ٍب يضػػاؼ كميػػات ك 
 قويوة من ضبض النيًتيك اؼبركل حىت يضبح لوف احملووؿ راإقا .
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مل مقطر إٔب اؼبتبقي ُب دكرؽ كوداىل كتقوب حىت سباـ ذكبػاف العينػة اؼبفضػومة  50يضاؼ  -4
مػػل ضبػػض  10باسػػتخداـ اؼبػػاء اؼبقطػػر حيػػث يضػػاؼ  مػػل250 كتنقػػل ؿبتوياتػػو كويػػا أب كػػأس سػػعتو 

مل ؿبووؿ نًتات األمونيػـو كيغطػى بلجاجػة ؼبػدة سػاعة  20نيًتيك مركل مع التقويب بساؽ زجاجي ٍب 
مل من ؿبووؿ اؼبولبيدات مع  20درجة مئوية ، كيضاؼ  50-45كيوضع عوى ضباـ ماإي درجة حرارتو 

دقيقػػة كيرشػػح ؿبتويػػات الكػػأس عوػػى كرقػػة  30اء ؼبػػدة التقويػػب كيػػًتؾ عنػػد ىػػذه الدرجػػة عوػػى ضبػػاـ اؼبػػ
أك مػػا يعادؽبػا أك َب بوتقػة جػػوش ) مضػفاة مثقبػػة كتتػوفر دبقاسػات ثقػػوب ـبتوفػة ( هبػػا  42ترشػيح مبػرة 

طبقة أسبستا مع مراعاة نقل كل الراسب األصفر الكنارم اؼبتكوف بالكأس كويا أثنػاء الًتشػيح سػواء 
نػػًتات األمونيػػـو ٍب مػػاء  %1كيغسػػل الراسػػب عػػدة مػػرات بواسػػطة ؿبوػػوؿ إٔب كرقػػة الًتشػػيح أك البوتقػػة 

 مقطر حىت يضبح الراشح خاليا من آثار ؿبووؿ اؼبولبيدات .
يعاد الراسب اؼبتجمع عوى كرقة الًتشيح أك األسبستا بالراسب اؼبتكػوف عمويػو إٔب الكػأس  -5

 يضػػػاؼ دباصػػػة كميػػػة كافيػػػة مػػػن مػػػرة ثانيػػػة بواسػػػطة اؼبػػػاء اؼبقطػػػر اػبػػػإب مػػػن ثػػػاين أكسػػػيد الكربػػػوف ٍب
ع حبيث تذيب كل الراسب مع التقويب من آف آلخر كيضاؼ بضع نقط  0.1ىيدرككسيد الضوديـو 

ع حػػىت اختفػػاء الوػػػوف  0.1مػػن كاشػػف الفينولفثػػالُت كيعػػادؿ القوػػوم اللاإػػد مػػع ضبػػض ىيػػدرككووريك 
 الوردم لوكاشف .

/ 0.3088 ×100×   (A-B)نسػػػبة الفوسػػػفور كخػػػاما أكسػػػيد الفوسػػػفور مػػػن اؼبعػػػادف = -6
 كزف العينة .× 1000

 -حيث أف :
 ع اؼبستفوكة ُب االختبار الضابط   0.1عدد موويمًتات ضبض ىيدرككووريك  - أ

 ع اؼبستفوكة ُب اختبار العينة . 0.1عدد موويمًتات ضبض اؽبيدرككووريك  - ب
 نسبة البيض الطازج أك اجملمد أك اجملفف عوى اؼبادة اعباؼ =  -ج

 نسبة الرطوبة ( .-100/) 100×1.48×  56× أكسيد الفوسفور نسبة خاما 
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 الباب الثامً 

 صياىة املطاحً 
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    (7) صيانة المطاحن

 -نذكر منفا مايوى : 1-5مبينة بالشكل  وبتاج فريق صيانة اؼبطاحن لعدد  كأدكات  
 يو .قم مفاتيح بودم كمشرر كلقمة كألن ك، كططقم مفكات  -1

 طقم زراديات كزرادية جاز كزرادية تيل كزرادية غراب.  -2

 مفاتيح إقبويلم كمفاتيح فرنساكل قابوة لوضبط . -3

 طقم مبارد أشكاؿ ـبتوفة كمقاسات ـبتوفة . -4

 قفازات فماشية . -5

 مليتو كمشحمو . -6
 مفتاح فك فبلتر . -7

 جواكيش مقاسات ـبتوفة . -8

 منجوة مثبتة عوى تذجة . -9

 ظباعة اىتلازات . -11

 
                                                

(7)
صقاكة مطلاحن م ل إيطالقلا  وفريق، شارك يف إعداد هذا الباب ادفـدس حمؿد زين الدين سؿك  

 . جزاهم اهلل خر اجلزاء .

1 

4 5 

2 3 

 1-8الشكل 
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 -كلضماف سبلمة اؼبطحن عند التشغيل اليومي هبب القياـ باؼبفاـ التالية :

هبب اؼبركر عوى صبيع ماكينات اؼبطحن يوميا كظباع صوت اؼبعدات أثناء دكراهنا كمتابعة  -1
ة حرارهتا اغبركات اؼبيكانيكية لكل معدة كمتابعة مستول الليت ُب اؼبعدات كصناديق الًتكس  كدرج

  ككفاءة عموفا .
 فحش صبيع الوصبلت ك اعبوانات كمنع التسريب منفا هناإيا إف كجدت .  -2
 فحش خطوط االستقباؿ كمواسَت االستقباؿ كاستبداؿ كصيانة التالف منفا . -3

 فحش ماكينات اػبياطة كمتابعة مستول الليت هبا كضبط يوميا . -4

تأكد من عمل اجملفف اؼبوحق هبا كالكشف فحش ضواغط اؽبواء يوميا كعمل البلـز ؽبا كال -5
عوى فبلتر اؽبواء كالليت كالتأكد من مستول الليت َب فبلتر الليت اؼبوجودة عوى خطوط اؽبواء 
كتضريف اؼباء اؼبتكاثف من فبلتر اؽبواء ككذلك زبلين اؼباء من خلاف اؽبواء الرإيسي يوميا كإجراء 

يت ك فبلتر اؽبواء كالليت ك اعبوانات كخبلفو  تبعا الضيانة الدكرية لوضواغط من حيث تغيَت الل 
 لتعويمات الشركات اؼبضنعة .

فحش السواقي كالكتاين كالتأكد من اتلاهنا كسبلمتفا كعدـ ظباع صوت عإب هبا كالتأكد  -6
 من سبلمة القواديا بضفة مستمرة .

 

 لوعناصر اؼبختوفة لقسم التنظيف .يبُت إجراءات الضيانة اليومية  1-8اعبدكؿ 
 1-8الجدوؿ 

 إجراء الصيانة العنصر

 الصيانة اليومية

 فحش الشراإح كالتأكد من نظافتفا كعد انسدادىا كعدـ كجود قطع هبا  الغرابيل اؽبلازة

 هبب تنظيففا مرة كل كردية. اؼبغناطسات

 اػبشب كالشواإب اليت تعيق اغبركة هباالتأكد من نظافتفا من األتربة كقطع  أجفلة القياس كاػبوط 

 أجفلة فضل الللط
 DRY STONNER 

جب انتظاـ توزيع العيار خبلؿ فتحة التغذية كالتأكد من سبلمة الشراإح من 
 التملقات كخوو الللط من القمح .

 SEEDأجفلة فضل البذكر

SEPARATORS 
فضولة خالية من هبب انتظاـ تغذية األجفلة بالعيار كالتأكد من أف  البذكر اؼب

 حبوب القمح .
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 إجراء الصيانة العنصر

غرابيل السكينة ؼبعاموة 
 SCOURERSسطح اغببوب 

هبب فحش اؼبغناطيا اؼبوجود قبل غرباؿ السكينة كالتأكد من سبلمتو 
 كالتأكد من جودة خط الشفط لوغرباؿ .

أجفلة شفط األتربة  
ASPIRATORS 

ية  شفط اؼبخوفات مع عدـ كجود تأكد من قوة شفط اؽبواء كسبلمة عمو
 قمح مع اؼبخوفات

أجفلة اػبوط كالقياس 
MEASURES AND 

MIXERS 

تأكد ف نسبة اػبوط لكل صومعة كأف صبيع الضوامع الداخوة َب اػبوط تعمل 
 بدكف زكرات .

 الصيانة األسبوعية

 . افحش شراإح الضاج  كتأكد من سبلمتفا كغَتىا عند الولـك -1 الغرابيل اؽبلازة 
تأكد من نظافة الشراإح كعدـ كجود أجساـ غريبة هبا أك ـبوفات عالقة  -2

 هبا .
 تأكد من أف سيور اإلدارة ُب كضع سويم . -3
 افحش أجفلة نظافة الشراإح الذاتية . -4

تأكد من سبلمتفا كعدـ تراكم اؼبعادف عويفا كقيامفا بعموفا عوى النحو  -1 اؼبغناطسات
 اؼبطووب .

 تأكد من سبلمة عناصر اغبركة . -1 س أجفلة اػبوط كالقيا
 تأكد من عدـ كجود أم أجساـ غريبة ُب مسارات ىذه األجفلة .  -2

أجفلة فضل الللط ) 
 الدرال ستونر(

تأكد من سبلمة الشروبة الرإيسية كعدـ كجود توف هبا كعدـ انسدادىا  -1
 بالشواإب الغريبة .

مح تأكد من كجود شفط ىواء ُب خط الشفط حىت وبدث تعوًن لوق -2
 عوى سطح الشروبة .

 تأكد من سبلمة عناصر نقل اغبركة . -3

أجفلة فضل البذكر ) 
 الًتيَت األسطواين(

 تأكد من سبلمة الغطاء اػبارجي من التوف. -1
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 إجراء الصيانة العنصر

أجفلة فضل البذكر ) 
 الًتيَت القرصي(

 تأكد من سبلمة األقراص من التآكل كعدـ انسداد ثقوهبا بالبذكر  -1
ظيف قاعدة اعبفاز من اؼبخوفات اؼبوجودة الحتواإفا عوى كمية كبَتة تن -2

من الللط كالرمل كقطع األحجار الضغَتة كاليت تسبب استفبلؾ األقراص عند 
 احتكاكفا .  

 افحش القميش اػبارجي ؽبا من التملقات . -1 غرابيل السكينة 
 افحش كحدة اإلدارة كتأكد من سبلمتفا . -2
 . تأكد من قوة خط الشفط -3

التأكد من حساسية األجفلة َب تأدية عموفا كفحش األجلاء اؼبيكانيكية  -1 أجفلة اػبوط كالقياس
 كالكفربية هبا.

 التأكد من سفولة حركة األجلاء اؼبتحركة هبا . -2
 نظافتفا من الشواإب كاألجساـ الغريبة . -3

سيات يعرض ثبلث صور لكيفية مراجعة كتنظيف ثبلثة أنواع من اؼبغناطي 2-8كالشكل 
 باؼبطحن.

 -حيث أف : 
 1 مراجعة كتنظيف اؼبغناطيا األسطواين لودشة األكٔب 

 2 مراجعة كتنظيف مغناطيا الضرافة 

 3 مراجعة كتنظيف مغناطيا القمح الرإيسي 

 يبُت كيفية فحش قياس القمح . 3-8كالشكل 
 

1 2 3 

 2-8الشكل 
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 -حيث أف :

 1 مراجعة الشراإح اؼبنللقة لوقياس 

 2 ) الكوبون ( لوقياس  مراجعة الوصوة الضوبة

 

 الضياىة الدورية للػرابيل اهلسازة  ) قصه اليظافة ( 8-2-1

ذبدر اإلشارة إٔب أف الغرابيل تكوف موجودة عند استقباؿ القمح كقبل الًتطيب  كفيما يوي بياف 
 -هبذه الغرابيل :

 الغرباؿ االبتداإي . -1
 _ غرباؿ السكينة .2
 لط ( .الدرال أستونر ) فاصل الل  -3
  فاصل الذرة كاغببوب . -4

كاليت تتم   كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ   ك فيما يوي اإلجراءات الدكرية  ػبطة الضيانة الدكرية 
 أك عند الضركرة  كذلك لوغرابيل اؽبلازة . ساعة تشغيل (

الكشف عوى الشراإح كاستخراج الشراإح كاستعداؽبا كنظافتفا باستخداـ فرش السوك  -1
 واء اؼبضغوط كإعادة ذبميعفا .كاؽب

مبلحظة شفط اؽبواء كنظافة اؼبواسَت كإحكاـ اعبوانات بالوصبلت كمتابعة عمل كسبلمة  -2
 صماـ اؽبواء لوبوابة .

 3-8الشكل 
1 

2 
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مبلحظة كاكتش األحجار كمدل سبلمتو كتفريغ األحجار كوما امتؤل الوعاء ) َب حالة  -3
 الدرال أستونر ( .

 يَت التالف من خط اؽبواء اػباص هبا .فحش داإرة اؽبواء كعمل البلـز كتغ -4
فحش اىتلاز الغرباؿ أثناء العمل كفحش كساإل التعويق كمراجعة احملركات االىتلازية اػباصة  -5

بو كالكشف عوى احملرؾ من حيث درجة حرارتو كاتلانو كصوتو كالركماف البوى اػباص بو كماص 
 الضدمات كتغيَت التالف منفا .

كمراجعة  Vراجعة اتلاهنا ككذلك فحش سيور اليت شكل حرؼ فحش اغبدافة كصيانتفا كم -6
 صبلحيتفا كإعادة ضبط شدىا .

 مراجعة اليايات   كتغيَت التالف منفا كمراجعة ماص الضدمات كتغيَت التالف منفا. -7

 يعرض طبسة صور لفحش  أجفلة النظافة باؼبطحن . 4-8كالشكل 
 -حيث أف :

 بتداإيالكشف عوى الشبكة الداخوية لوغرباؿ اال
1 

 الكشف عوى فرشة الغرباؿ االبتداإي
2 

 تشحيم كرسي ؿبور
3 

 مراجعة شرابات الدخوؿ كاػبركج كالتأكد من إحكامفا 
4 

 مراجعة اليايات ككاكتش فاصل الللط ) الدرال أستونر ( 
5 

 

 
 
 
 
 

4-8الشكل   

4 5 

1 2 3 
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 الضياىة الدورية للرتيري  8-2-2

كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة تشغيل (أك فيما يوي خطوات الضيانة الدكرية كاليت تتم    
 عند الضركرة  كذلك لوًتيَت  .

نظافة الفتحات كمراجعة حالتفا كمبلحظة عيارات الدخوؿ كاػبركج ككذا نلع العيار كدرجتو  -1
 كإحكاـ التسريب باعبفاز كإحكاـ الوصبلت .

 الكشف عوى الشراإح كإصبلحفا كتغيَت التالف منفا . -2
صناديق الًتكس كمستول الليت كحالة كتغيَته كل عاـ كالكشف عوى   مبلحظة حرارة -3

كراسي احملور كتنظيف بنوز التشحيم كإعادة تشحيمفا كمراجعة الركؼباف بوى ككفاءتو كتغيَت التالف 
 منفا .

 مبلحظة أم اىتلاز غَت طبيعي باعبفاز غَت طبيعي باعبفاز كمبلحظة اذباه الدكراف . -4

أم اىتلاز غَت طبيعي باعبفاز كمبلحظة اذباه الدكراف   كالبوابات كمبلحظة كمتابعة أجفلة اغبماية
كمتابعة أجفلة اغبماية كالبوابات كمبلحظة أم صوت غَت طبيعي يضدر من اعبفاز كتداركو فورا 

 يعرض ثبلث صور لضيانة الًتيَت  5-8كالشكل 

 
 -حيث أف :

 1 مراجعة اتلاف كسبلمة األسطوانة العووية لوًتيَت

 2 مراجعة اتلاف كسبلمة األسطوانة السفوية لوًتيَت

 3 تشحيم كراسى احملور

 
 

 5-8الشكل 
1 2 3 
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 الضياىة الدورية للصواقي 8-3-1

فيما يوي بياف بإجراءات الضيانة الدكرية لوسواقي القمح كالدقيق كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  
 -ساعة تشغيل (أك عند الضركرة  :

فحش شفرية كبضفة مستمرة غبالة القواديا اؼبوجودة َب كل ساقية كتغيَت التاؼ  يتم عمل -1
 كاؼبتفالك منفا أكال بأكؿ .

يتم فحش السَت اؼبركب عويو القواديا كضبط شده بدقة كيبكن التأكد من سبلمة الشد  -2
 بتشغيل الساقية بدكف ضبل كالتأكد من عدـ ظباع صوت ُب جسم الساقية .

ليت ُب اعبَتبكا عوى رأس الساقية كتلكيده  ُب حالة تقضانو كيتم ًب فحش مستول ال -3
 كما ىو ُب مطاحن أككـر .  630تغَته سنويا باستخداـ زيت موبل 

يتم فحش رأس السواقي كغباـ كذبديد ما يتم تآكوو نتيجة احتكاؾ القمح هبا ككذلك  -4
 مبلقف القمح  .

كذلك بتحسا درجة حرارهتا  فحش دقيق غبركة الساقية كالكشف عوى كراسي احملور  -5
كاتلاهنا ففي حالة ارتفاع درجة حرارهتا عن اغبد اؼبسموح بو أك عند صدكر صوت عإب منفا يوـل ىذا 
تشحيمفا فورا أك تغَتىا ُب حالة توففا كذلك إذا ٓب تلاؿ ىذه اؼبشاكل بعد التشحيم كتنظيف بنوز 

كتغيَته  عند الولـك عوما بأف طريقة  التشحيم كتشحيمفا مرة كل عاـ ككذلك فحش الركماف بوى
الكشف عوى الركؼباف بوى ال زبتوف عن اعبوب عوما بأف اعبوب كالركماف بوى يسمى معا بكرسي 

 احملور .

 يعرض أربعة صور لضيانة السواقي . 6-8كالشكل 
 -حيث أف :

 1 ضبط شدادات سيور الساقية

 2 مراجعة قواديا الساقية 

 3 عووم تشحيم كراسي احملور ال

 4 تشحيم كراسي احملور السفوى
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 الضياىة الدورية للهتايً  8-3-2

القمح  كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة  فيما يوي بياف بإجراءات الضيانة الدكرية لكتاين
 -تشغيل (أك عند الضركرة  :

 الكشف كالفحش لوقم الكاتينة كتغيَت كاستبداؿ التالف منفا .  -1
 عوى البنوز كالورد كاستبداؿ التالف منفا .الكشف  -2
 فحش شد الكاتينة كضبط شدىا . -3
فحش اعبَتبكا كالكشف عوى مستول الليت كالتأكد من نعومة  صوتو كالبفاض  درجة  -4

 كما ىو ُب مطاحن أككـر .  630حرارتو كيتم تغيَت الليت كل عاـ باستخداـ زيت موبل 
أكد من نظافتفا كتشحيمفا كل سنة كتغيَت التالف منفا إف فحش دقيقة لكراسي احملور كالت -5
 كجد .
معاينة اعبريدة حاموة الكاتينة كإصبلحفا كتغيَت التالف منفا كىى عبارة عن جرايد كاكتش  -6

 كفحش  اغبوض من أسفل كعمل البلـز من حيث استبداؿ األجلاء اؼبتآكوة .
 سبلمتفا كعمل البلـز . فحش مواسَت شفط اؽبواء كالبوابات كالتأكد من -7

 6-8الشكل 
3 

4 

1 2 
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 تلييت الكاتينة كالًتكس كتشحيمفا . -8
 يعرض ثبلث صور ـبتوفة لضيانة الكتاين . 7-8كالشكل 

 -حيث أف :
 مراجعة بنوز كلقم الكتاين ك اعبرايد اؼبتحرؾ عويفا الكتاف

1 

 فحش كاستعداؿ لقم الكتاين
2 

 ضبط شداد الكاتينة 
3 

  
 اريه ىكل الدقيل وامليتجات اليَائية الضياىة الدورية لرب 8-3-3

تعترب الربارًن من أىم مكونات اؼبطاحن كلذلك ففي ربتاج ػبطة صيانة دكرية ك فيما يوي بياف 
بإجراءات الضيانة الدكرية لربارًن اؼبنتجات النفاإية كالدقيق  كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة 

 -تشغيل (أك عند الضركرة  :
بكا كالتأكد من سبلمة صوتو كحرارتو كمنسوب الليت كتغيَته كل عاـ فحش حالة اعبَت  -1

 كما ىو اغباؿ ُب مطاحن أككـر .  630باستخداـ زيت موبل 
 فحش صبلحية الكبالن كاؼبساعدين كالًتكس الكاتينة مع تغيَت التالف كتلييت الكاتينة  -2
وص بُت جسم الربيبة ك تنظيف كرؽ الربيبة أك اغبولكين من الدكبارة كخبلفو كمتابعة اػبو -3

 اغبولكف كاستكماؿ النقش ُب كرؽ الربيبة أك التالف من اغبولكف .

فحش حالة كراسي احملور  ككصبلت الربارًن  ) كىى  مستخدمة ُب ربط  -4
كصبلت الربيبة كتتكوف من  جوبة من التيفووف  مقسمة لنضفُت كيتم ذبميعفا بعد ذبميع نضفى 

 نبا يكوف ذكر كاألخرل تكوف أنثى  كمتابعة اػبووص بُت ىاتُت حيث أف أحدالربيبة اؼبشرشرين 

 منفا (  .الشقُت  كتغيَت اؼبتآكل 

 تنظيف مشاحم كراسي احملور ككصبلت الربارًن  . -5

 7-8الشكل 
1 2

3 

3 
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 فحش البوابات قبل الربارًن كبعدىا ككصبلهتا كعمل البلـز هبا . -6

عمل البلـز ألف كجود أم فحش استقرار الربيبة أثناء عموفا كعدـ اىتلازىا كتثبيتفا جيدا ك  -7
 اىتلاز يؤدل إٔب احتكاؾ اغبولكف جبسم الربيبة فبا يؤدل إٔب تآكوو كتوفو . 

متابعة مفتاح هناية اؼبشوار اؼبوجود ُب غطاء  إخراج التدفق اللاإد من الربيبة كأجلاإو كدكاعي  -8
 اغبماية اؼبتبعة كتغيَت التالف منفا .

 لربارًن .يعرض  ثبلث صور لضيانة ا 8-8كالشكل 
 -حيث أف :

 1 تعويض مستول الليت لضندكؽ الًتكس

 2 نظافة كمراجعة ريش الربيبة

 3 تشحيم كراسي ؿبور الربيبة

 4 مراجعة كساإل األماف بالربيبة ) مفتاح هناية اؼبشوار كبوابة التدفق اللاإد (

 

8-8الشكل   

1 2 

3 4 
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استخداـ مقبض يدكل يبُت كيفية ضبط سرعة الربيبة عوى السرعة اؼبطووبة كذلك ب 9-8كالشكل 
كمبُت سرعة كذلك مع الربارًن اليت تدار بضندكؽ تركس متغَت السرعة يتم تغيَت سرعتو يدكيا عوما بأنو 

 ُب األنظمة األحدث  ًب التحكم ُب سرعة احملرؾ  دبغَت سرعة .
 االٍتسازية  الضياىة الدورية للضرافات 8-3-4

وفة الناذبة عن اللكرات أك األعَتة اللاإدة أك الضرافات ىي كسيوة نقل ـبوفات األدكار اؼبخت
ـبوفات تنظيف  اؼبناخل كتقـو بضبط عيار  خركج اؼبنتج منفا   كىناؾ ثبلثة أنواع من الضرافات َب 

 -اؼبطحن :
 صرافة لوفوًت الرإيسي لودقيق  كخرجفا يذىب إٔب اؼبناخل. -1
 ة الرابعة  . صرافة دكر منخل الكونًتكؿ ك السوندرات كخرجفا يدخل مع الدش -2
صرافة ضبط تضريف اللكاإد الناذبة من الغسيل كغرابيل النظافة كخرجفا يغذل مدشة  -3

 اؼبخوفات .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  كفيما يوي خطوات الضيانة الدكرية كاليت تتم   كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة تشغيل (
 -أك عند الضركرة  لوضرافات    :

 تسريب اؽبواء كمتابعة مبينات كسبلمة مسامَت التثبيت .إحكاـ رباط اؼبواسَت كمنع  -1

 9-8الشكل 
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الكشف عوى احملرؾ الكفريب  كعمل البلـز من حيث اغبرارة كصوت ركؼباف البوى كيبكن  -2
معرفة  توف  ركؼباف البوى بقياس تيار احملرؾ عند  اغبمل فإذا زاد عن التيار اؼبقنن دؿ عوى أف البوى 

 وبتاج لتغيَت .
التلاف اؼبعدة كمبلحظة العيار عوى اعبفاز ككذلك مبلحظة الربيبة أعوى فحش كعمل البلـز  -3

 الضرافة كالتأكد من نظافتفا .

 يعض صورتُت ـبتوفُت لضيانة الضرافات االىتلازية . 11-8كالشكل 
 -حيث أف :

 1 مراجعة كضبط اعبوانات اؼبطاطية

 2 مراجعة ماص الضدمات كاحملرؾ االىتلازم

 
 

 

 الصيانة اليومية
 هبب احملافظة عوى فتحة دخوؿ اؼباء نظيفة كغَت مسدكدة .

 -الغسالة كالنشاؼ :
 هبب التأكد من منسوب اؼباء ُب الغسالة مع عدـ خركج حبوب القمح مع ماء الغسيل .

 تأكد من سبلمة السطح اػبارجي لغبلؼ النشاؼ كالسكاكُت من التآكبلت .
 ادات َب النشاؼ مع غسيوو مرة كل كردية .تأكد من عدـ انسد

 10-8الشكل 
1 2 
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 -الصيانة األسبوعية :
 -أجفلة الًتطيب :

 تأكد من إمداد األجفلة باؼبياه النقية .
 تأكد من نظافة أم فبلتر موجودة لتنقية اؼباء .

 تأكد من نظافة البشبورل كعدـ انسداده .
 -الغسالة والنشاؼ :

 لللط .تأكد من تنظيف بريبة الللط كصندكؽ صبع ا -1
 تأكد من خوو قميش النشاؼ من القطع أك االنسداد . -2
 تأكد من خوو ماء الضرؼ من حبوب القمح . -3

 -الصيانة الدورية للبالالت  :
الببلالت تعترب  عنضر أساسي َب  اؼبطاحن اغبديثة كىى ربتاج ػبطة صيانة دكرية  كل أربعة  

فيما يوي بياف بإجراءات الضيانة الدكرية أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة تشغيل (أك عند الضركرة  ك 
 لوببلالت  .

كتثبيتفا كمراجعة  Vفحش الطانبَت كمدل سبلمة  ؾبرل السيور الذم عوى شكل حرؼ  -1
 خوابَت التثبيت كفحش شد السيور كإعادة ضبط شدىا .

فحش كراسي احملور كتنظيففا كمتابعة حالة الركماف بوى كتغيَت التالف منفا كإعادة  -2
  التشحيم

الفحش كالتأكد من سبلمة مفتاح هناية مشوار العيار اللاإد بالببللة كأجفلة اغبماية اػباصة  -3
شبكة ( كتغيَت التالف منفا  كالتأكد من استقرار الببللة عند عموفا جيدا فاالىتلاز يؤدل  –) غطاء 

كعادة وبدث  إٔب احتكاؾ ريش الببللة حبوض الببللة فبا يؤدل إٔب تآكل الريش أك اغبوض كتوففا
 االىتلاز نتيجة كجود خووص أك بوش بكرسي احملور أك عند جوبة تثبيت كصبلت بريبة الببللة .

فحش حالة كرؽ الببللة ) الريش ( كتغيَت التالف منفا كذلك بضفة دكرية ؾ شفر مرة ألف  -4
استمرار ككذلك ريش الببللة من العناصر اليت تتآكل بضورة مستمرة نتيجة ؼبركر القمح اؼببول عويفا ب

 فحش اػبووص كضبطو عند كصبلت التثبيت .

فحش األجلاء اؼبسئولة عن إضافة اؼباء كضبطفا كمتابعة عمل الببللة كالتأكد من عدـ كجود 
 صوت أك احتكاؾ غر طبيعي كعمل البلـز كمتابعة حالة احملرؾ .

 يبُت ثبلثة صور لضيانة الببلالت . 11-8كالشكل 
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 -حيث أف :
 1 ور الببللةضبط كشد سي

 2 تشحيم كراسي ؿبور الببللة

 3 فحش كضبط الضماـ الكفريب جملموعة التحكم ُب اؼباء

 

 الضياىة الدورية للصليدرات  8-5-1

كتعترب السوندرات من أىم األجلاء باؼبطاحن ففي تعترب العنضر الفعاؿ كاؼبؤثر باؼبطاحن كفيما يوي 
 .نة الدكرية خطوات الضيا

 الصيانة اليومية 
 درافيل الطحن والدش

تنظيف فتحة التغذية كاؼبنطقة احمليطة بدرافيل التغذية لضماف انتظاـ توزيع العيار عوى درفيل  -1
 الطحن .

تنظيف فتحة خركج اؼبنتجات أسفل الدرافيل لضماف انسياب العيار بعد الطحن بانتظاـ  -2
 أب مواسَت النيوماتيك .

 سبوعية الصيانة األ
 التأكد من شد سيور اإلدارة كحرية حركة السوندرات كدرفيل التغذية بدكف إعاقة . -1
 فحش أسناف الدرافيل لسوندرات اعبرش كاؼبتوسطات كنعومة أسطح درافيل التنعيم . -2
 فحش فرش تنظيف السوندرات كسكاكُت التنظيف . -3

 الصيانة كل أربعة أشهر 

1 

 11-8الشكل 

2 3 
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أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة تشغيل (أك عند الضركرة  كفيما يوي الضيانة كاليت تتم   كل 
 -كذلك لوسوندرات :

 تشحيم بال التعشيق . -1
تلييت كبالن  درافيل التغذية كمراجعة التعشيق كالفضل كمبلحظة التيل اػباص دبجموعة  -2

 التعشيق كتغيَت التالف منفا .
من حيث عددىا   V الكشف عوى سيور التغذية الرإيسية اليت مقطعفا عوى شكل حرؼ -3

 كضبط شدىا .

 الكشف عوى فرش الدرافيل كتغيَت التالف منفا ككصبلت العيار . -4

 مبلحظة تسريب اؽبواء كعمل البلـز . -5

 مبلحظة  مستول الليت كتلكيده كتغيَته كل عاـ كمتابعة حاؿ اعبوانات كصبلحيتفا . -6

 كتغيَت التالف منفا . مبلحظة حالة الطارات كسبلمتفا كمكاف تركيبفا كمتابعة اػبوابَت -7

 بار . 6 -4مبلحظة ضغط اؽبواء من  -8

 تشحيم بنوز  الركب . -9

مبلحظة حرارة الكراسي كحالة الركؼباف بوى مع تنظيف بنوز التشحيم كتشحيمفا كمتابعة  -11
 الركؼباف البوى كتغيَت التالف منفا .

 طبيعية مبلحظة أم حرارة زاإدة بأم مكاف بالسوندر ككذلك أم صوت كاىتلازات غَت  -11

 مبلحظة حالة السيور اؼبشرشرة كإعادة شدىا كتغَت التالف منفا . -12

إجراء نظافة شاموة بالسوندر من الداخل كاػبارج من الشحومات كالليوت كمراجعة األيادم  -13
 كالسست كمبلحظة حالة ؾبموعة درافيل التغذية .

 الصيانة الطولة األجل 

 عند ضبط السوندرات فيما يوي بياف بأىم النقاط الواجب توافرىا 
 التأكد من سبلمة سيور اإلدارة كصحة شدىا  . -1
التأكد من أف القمح يضل إٔب الدشة األكٔب خإب من الشواإب الغَت قابوة لوطحن مثل  -2

 اغبضى كالللط كالشواإب اؼبعدنية كاؼبسامَت كاغببوب السامة .
ألنواع اؼبختوفة من التأكد من ثبات رطوبة القمح عوى الدشة األكٔب مع انتظاـ خوط ا -3

 .األقماح 

 التأكد من سبلمة رهبة أسناف الدرافيل أثناء التوقفات . -4
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 التأكد من انتظاـ أسطح الدرافيل اؼبوساء كخووىا من اغبوقات كالنقاط البلمعة  -5
 ضبط اؼبسافة بُت الدرافيل أثناء التوقفات بالفيور . -6

 لاف الدشة األكٔب .ضبط الطاقة اإلنتاجية لقسم الطحن كتثبيتفا بواسطة مي
 ضبط نسب استخبلص الدشات حسب اعبدكؿ السابق . -7
التأكد من أف  درافيل الطحن دافئة طواؿ فًتة التشغيل كعدـ سخونتفا اكرب من البلـز  -8

نتيجة لليادة الطحن أك الستفبلؾ أسناف الدرافيل عوما بأف بركدة الدرافيل يدؿ عوى عدـ قياـ 
 الدرافيل بعموفا .

لسوندرات حبيث يضمن استمرار كانتظاـ توزيع العيار ُب طبقة رقيقة بطوؿ ضبط عيار ا -9
 درفيل الطحن كىذا يبكن مشاىدتو من زجاجة بياف السوندر .

ضبط درافيل الدشات غبضوؿ عوى لبالة خالية من األندكسيرـب كضبط درافيل التنعيم  -11
 الستخبلص اكرب قدر فبكن من الدقيق .

كفرش التنظيف كبُت الدرافيل دبا يسمح من نظافتفا ضبط اؼبسافة بُت السكاكُت  -11
 . . مرارػػػػػػػباست
 التأكد من خوو اؼبنتج الذم يعاد طحنو من الدقيق عوى قدر اإلمكاف .-11

التأكد من فضل الدقيق كالنخالة من صبيع اؼبراحل مع توجففا لربارًن التجميع لتجنب إعادة  -12
 طحنفا .
د الضركرة إلعادة سنفا حسب الربنامج اللمٍت لعمر فحش أسناف الدرافيل كتغيَتىا عن -13

 األسناف .
 فحش أسطح الدرافيل اؼبوساء كتغيَتىا ُب حالة كجود جلء كبَت المع أك منقر .-13

 يعرض ست صور لضيانة السوندرات . 12-8كالشكل  

 -حيث أف :

 مراجعة  كإحكاـ رباط كصبلت دخوؿ القمح لوسوندر
1 

 مراجعة خراطيم اؽبواء
2 

 ضبط كإعادة شد السيور اؼبشرشرة .
3 

 مراجعة خراطيم اؽبواء
4 

 شد السيور
5 

 مراجعة سَت درفيل  التغذية 
6 
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 الضياىة الدورية للفرانات الرحوية والدوارة  8-5-2

فيما يوي خطوات الضيانة الدكرية كاليت تتم   كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة تشغيل (أك 
 -كذلك لوفراكات :  عند الضركرة

 مبلحظة أم صوت غَت طبيعي يضدر من الفراكات الرحوية كعمل البلـز . -1
مبلحظة أم حرارة زاإدة  كاىتلاز كعدـ ثبات كعمل البلـز لكل من الفراكات الرحوية  -2

الكشف عوى احملرؾ الكفريب  كعمل البلـز من حيث اغبرارة كصوت ركؼباف البوى كيبكن معرفة  توف  
 لبوى بقياس تيار احملرؾ عدـ اغبمل فإذا زاد عن التيار اؼبقنن دؿ عوى أف البوى وبتاج لتغيَت .ركؼباف ا
 الكشف عوى التوربينة كنظافتفا كمبلحظة حالتفا بالنسبة لوفراكات الرحوية . -3

نظافة الريش الداخوية من األجساـ الضوبة كمتابعة حالة الريش كاستقامتفا كمعاينة درجة  -4
 احملور بالنسبة لوفراكات الرحوية . ميل الريش عوى

 إحكاـ البوابات كالوصبلت كاؼببينات قبل الفراكة كبعدىا . -5

تنظيف بنوز التشحيم مرة كل عاـ كالكشف عوى حالة الركؼباف بوى ككرسي احملور كذلك  -7
 بالنسبة لوفراكات الدرفيوية كتغيَت التالف منفا .

 12-8الشكل 

1 2 3 

4 5 6 
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 يعرض ثبلث صور لوفراكات . 13-8كالشكل 
 -يث أف :ح

 1 كيفية تسويك زكرة عند ـبرج الفراكة الدرفيوية خبرطـو ىواء 

 2 مراجعة ريش الفراكة كنظافتفا

فراكة  رحوية كربتاج لفكفا سباما كتنليوفا عوى األرض عن صيانتفا كىذا نادرا ما 
 .وبدث

3 

 
 

 الضياىة الدورية للنياخل الرئيصة 8-5-3

كاليت تتم   كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة تشغيل (أك  فيما يوي خطوات الضيانة الدكرية
  -عند الضركرة  لومناخل األفقية الرإيسية    :

 احملافظة عوى نظافة كسبلمة شراإح اؼبناخل كالوباد كخووىم من التفتكات . -1
 سبلمة شرابات الدخوؿ كاػبركج كفرش التنظيف أسفل الشراإح . -2
ل شروبة تبعا لنمرة الشروبة فإذا ٓب يتحقق ذلك دؿ عوى شد مطابقة عيار الطرد كالنفاذ لك -3

 الشراإح كعمل فرش التنظيف بطريقة جيدة .
 استكماؿ كسبلمة خَتزاف تعويق اؼبناخل كضبط استواء تعويق اؼبنخل ُب اؼبستول األفقي  -4
 انتظاـ دكراف اؼبنخل كانتظاـ حدافة اؼبنخل . -5
 نسداد الشراإح أك توقف عمل فرش التنظيف .خوو طرد اؼبنخل من الدقيق ألف ىذا يعٌت ا -6
مطابقة الدقيق اؼبنتج لومواصفات اؼبطووبة كخووه من النمشة ألف ذلك يدؿ عوى كجود  -7

 قطع ُب  حرير الشراإح أك الوباد بُت الشراإح .
 ينضح بفك كل منخل مرة شفريا لوكشف عوى الشراإح كتنظيففا . -8

 خل األفقية .يعرض ثبلث صور لضيانة اؼبنا 14-8كالشكل 

 13-8الشكل 
1 2 3 
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 -حيث أف :
 تشحيم كراسي ؿبور اغبدافة

1 

 راجعة شرابات اػبركج لومنخل 
2 

 مراجعة خَتزاف اؼبنخل 
3 

 
 

  يبُت كيفية تسويك زكرة َب اؼبطحن . 15-8كالشكل 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الضياىة الدورية  للصرىدات  8-5-4

أك  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة تشغيل (فيما يوي خطوات الضيانة الدكرية كاليت تتم   كل أربعة  
  -عند الضركرة  لوسرندات    :

 14-8الشكل 

1 2 3

1 

15-8الشكل   
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 التأكد من سبلمة الشراإح من التملقات كنظافتفا . -1
 التأكد من حرية حركة فرش التنظيف اؼبوجودة بالشراإح كانتظاـ عموفا . -2
 ضبط ميل شراإح السرند من اعبانبُت كانتظاـ اغبركة الًتددية لسرند أثناء التشغيل . -3
 التأكد من أف العيار القادـ لسرند متجانا كخإب من الدقيق . -4
 خوو السميد من النمشة كاغببوب السوداء . -5
 التأكد من انتظاـ شفط اؽبواء بالسرند كىذا يتضح من نظافة أبواب السرند عند الدخل . -6
 -ضبط ضغط اؽبواء داخل السرند كذلك بواسطة إتباع التإب : -7
 ضبط صمامات شفط اؽبواء . -1
 توزيع العيار عوى امتداد مسطح النخل . -2
 موئ فتحة تغذية السرند بالعيار . -3
 ضبط ىواء العيار حبيث يظفر فقاعات خفيفة أعوى العيار . -4
 إحكاـ أبواب السرند . -5

 يعرض ثبلث صور لضيانة السرند . 16-8كالشكل 
 -أف :حيث 

 سحب أحد شراإح السرند عوما بأف كل صف من الشراإح مرتبط معا 1
 فحش أحد شراإح السرند لوتأكد من سبلمة السبك ك الفرشة الداخوية 2
 استخداـ جفاز شد السوك عوى إطار الشروبة استعداد الستبداؿ السوك .  3

 
 
  

 
 

 16-8الشكل 

1 2 3
1 
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 الضياىة الدورية لفرش الردة  5- 8-5

من اؼبعوـو أف فرش الردة مسئولة عن استخبلص الدقيق من الردة لوحضوؿ عوى أعوى نسبة 
تخبلص دقيق من القمح فيما يوي خطوات الضيانة الدكرية كاليت تتم   كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة اس

 -آالؼ  ساعة تشغيل (أك عند الضركرة  لفرش الردة     :
 مراجعة األسطوانة السوك كالتأكد من سبلمتفا كتغيَت التالف منفا اف كجد .-1
 كالتأكد من سبلمتفا كتغيَت التالف . مراجعة عمود اإلدارة كالسكاكُت اؼبركبة عويو -2
مراجعة كراسي احملور كالركؼباف بوى كتشحيمفا َب أكقات الضيانة الدكرية ؽبا كتغيَت التالف اف  -3
 كجد .
 مراجعة السيور كالطنابَت كتغيَت التالف  من السيور كإعادة شدىا كضبطفا . -4
ارات األكجو الثبلثة بواسطة جفاز مراجعة ؿبرؾ اإلدارة من حيث صوت كراسي احملور كط -5

 قياس تيار بنسة  .
 مراجعة اتلاف اؼبعدة ككل بواسطة جفاز ظباع االىتلازات . -6

 يعرض ثبلث صور لضيانة فرش الردة . 17-8كالشكل 
 -حيث أف :

 تشحيم كراسي ؿبور   فرشة الردة
1 

 فحش صوت كراسي ؿبور فرشة الردة
2 

 فحش شبكة أسطوانة فرشة الردة 
3 

 

   
  

 

 17-8الشكل 
1 2 3

1 
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 صياىة املياخل األشطواىية ومياخل التحهه  8-5-6

 المناخل األسطوانية  
فيما يوي خطوات الضيانة الدكرية كاليت تتم   كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة تشغيل (أك 

     -عند الضركرة  لومناخل االسطوانية :
 تغيَت الشراإح اليت هبا توفيات . -1
 العمومية كأجفلة إدارة فرش التنظيف .فحش أجفلة اإلدارة  -2
 تشحيم  كراسي احملور كالتأكد من سبلمة اليام . -3

 فحش السكاكُت كالتأكد من انتظاـ اؼبسافة بينفا كبُت سطح النخل . -4

 مناخل التحكم
فيما يوي خطوات الضيانة الدكرية كاليت تتم   كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة تشغيل (أك 

  -ؼبناخل التحكم    : عند الضركرة 
فحش الشراإح اؼبختوفة لوفبلتر األفقية كتنظيف الشراإح كالتأكد من حرية كرات التنظيف  -1

   .هبا 
 استبداؿ الشراإح التالفة .  -2
 فحش أجفلة اإلدارة كاألجلاء الرإيسية لومنخل . -3
 التأكد من ركب التثبيت كاغبدافة كؾبموعة نقل اغبركة كاحملرؾ  . -4

 احملور كالتأكد من سبلمة اليام . تشحيم  كراسي -5

يبُت مراحل إصبلح الشراإح اؼبستخدمة ُب اؼبنخل األفقي الرإيسي أك منخل  18-8كالشكل 
 الكونًتكؿ .

 -حيث أف :
 ذبفيل جفاز الشد لوضع شروبة عويو لشد الشبك السوك أك اغبرير عويفا 

1 

 كضع اإلطار عوى اعبفاز 
2 

 الشروبة ٍب شد الشبك كتثبيت اإلطار معا باعبفازكضع الشبك  اؼبطووب شده عوى 
3 

 تدبيا الشبك عوى اإلطار بدباسة
4 

 إخراج الشروبة من اعبفاز كيبلحظ أف هبا زكاإد 
5 

 قش زكاإد الشبك اؼبوجودة عوى اإلطار 
6 
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 الضياىة الدورية هلسازات الضوامع  8-6-1

طوات الضيانة الدكرية كاليت تتم   كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة تشغيل (أك فيما يوي خ
 -عند الضركرة  ؽبلازات الضوامع    :

 متابعة حالة اعبوانات كتغيَت التالف منفا كإحكامفا . -1
 متابعة الشدادات كسبلمتفا كإعادة ضبطفا . -2
معاينة حالة اعبود اؼباص لوذبذبة  -3

 .كتغيَت التالف منفا 

مبلحظة اتلاف اؽبلاز  كتوسطو مع  -4
 ىوبر الضومعة أثناء عموو .

الكشف عوى احملرؾ الكفريب   -5
كعمل البلـز من حيث اغبرارة كصوت ركؼباف 
البوى كيبكن معرفة  توف  ركؼباف البوى بقياس 
تيار احملرؾ عند  اغبمل فإذا زاد عن التيار 

 اؼبقنن دؿ عوى أف البوى وبتاج لتغيَت .

 18-8الشكل 

3

1 
2 1 

4

1 
5

1 

6

1 

 19-8الشكل 
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لطرد البلمركلل لوحدافات كما ينتج عنفا من اىتلاز كهبب أف يكوف متناسب مع معايرة ا  -6
 عيار الربيبة كالشدادات كاعبود اؼباص كذلك لتفادل توف اعبود اؼباص أك تدمَت الشدادات .

 فحش الدخوؿ كاػبركج لوفلاز كمعاعبة مناطق التنفيا . -7

 االىتلازم ؽبلاز صومعة . يبُت كيفية مراجعة جوانات اؼبطاط كاحملرؾ 19-9كالشكل 

 الضياىة الدورية للفالتر 8-6-2

تأكد  يوميا من قراءة اؼبانومًت لوتأكد من خوو أكماـ الفبلتر من الغبار مع عدـ كجود  -1
 زكرات مع التأكد من سبلمة عمل أجفلة التنظيف النيوماتيكية لوفوًت.

 التأكد من نظافة الفوًت .-2
فلة التفريغ اػباصة هبا كاعبدير بالذكر أف عدـ انتظاـ عمل أجفلة التأكد من انتظاـ عمل أج -3

التفريغ ) حبقن نبضات ىواإية بضغط مرتفع إٔب الشرابات بًتتيب معُت ( يؤدل إٔب زيادة الضغط 
الداخوي كيقل معدؿ شفط اؽبواء كمن ٍب ينعدـ عمل الفوًت من سحب الغبار من األجفلة اؼبختوفة 

 باؼبطحن .  
 غيَت الشرابات اؼبقطوعة لضماف عدـ تسرب اؼبنتج إٔب اؽبواء اػبارجي يتم ت -4

 ينب ثبلث صور لضيانة فبلتر الغبار . 21-8الشكل 
 -حيث أف :

فليادة الضغط عن ىذه القيمة  20PSIمراجعة ضغط الفوًت فيجب أف يكوف مساكيا 
 دليل عوى انسداد الشرابات

1 

 مراجعة الشرابات كتنظيففا
2 

 ت لببلكر تنظيف الشرابات إضافة زي
3 

  
 20-8الشكل 

3
1 

1 2
1 
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 الضياىة الدورية للنوازيً  8-6-3

هبب التأكد من سبلمة عمل اؼبيلاف حسب الطاقة اإلنتاجية لومطحن كعدـ حدكث  -1
 زكرات أك غبار فوؽ اؼبيلاف .

كفيما يوي خطوات الضيانة الدكرية كاليت تتم   كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة تشغيل (أك 
 -لضركرة  كذلك لوموازين سواء اػباصة بوزف القمح  قبل الًتطيب  أك بعده    :عند ا
 متابعة سبلمة األجلاء اؼبتحركة كسبلمة الوصبلت كعبلج مناطق التنفيا . -1
عمل الضيانة البلزمة لؤلجلاء اؼبتحركة كمتابعة عمل الضماـ الكفريب ) السولونويد (  -2

 كالكشف عوى ضغط اؽبواء .
اؼبيكانيكية لوميلاف كعمل الضيانة البلزمة لكراسي احملور كتنظيف بنوز  متابعة اغبركة -3

 التشحيم كتشحيمفا كالكشف عوى الركؼباف بوى كتغيَت التالف منفا .

متابعة كعمل البلـز لفوًت اؽبواء كالليت من حيث منسوب الليت كتفريغ اؼباء من فوًت اؽبواء  -4
 اء كإحكامفا .كمتابعة كصبلت اؽبواء كمبلحظة خراطيم اؽبو 

 عمل اإلصبلحات البلزمة لوفوبر العووم كالوصبلت السفوية . -5

 يعرض ست صور لضبط كصيانة اؼبوازين . 21-8كالشكل 
 -حيث أف :

 1`` ضبط الرمانة الضغَتة لوميلاف

 2 ضبط الرمانة الكبَتة لوميلاف

 3 التأكد من صحة األكزاف اؼبوضوعة لوميلاف كأهنا مساكية لووزف اؼبطووب

 4 مراجعة اسطوانة اؼبيلاف

 5 مراجعة صمامات التحكم َب اؼبيلاف

 6 مراجعة خراطيم اؽبواء لوبوابة 
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 21-8الشكل 
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 الضياىة الدورية للبوابات امليسلكة ) اهلوائية واليدوية ( 8-6-4

كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة  كفيما يوي بياف بإجراءات الضيانة الدكرية لوبوابات اؼبنللقة
 -غيل (أك عند الضركرة  :تش

فك اسطوانة اؽبواء كتنظيففا من األتربة بواسطة اؽبواء اؼبضغوط كعند اغباجة لغسيوفا بالتنر  -1
 يوـل فك صبيع عناصر اإلحكاـ ) األكيل سيبلت ( قبل التنظيف بالتنر حىت ال تتوف .

 فك خراطيم اؽبواء كتنظيففا من األتربة باؽبواء اؼبضغوط . -2
الضماـ االذباىى كالتأكد من سبلمة عناصر اإلحكاـ بو كتغيَت طقم اإلصبلح  إف  فحش -3

 كجد أك استبداؿ الضماـ بأكموو بآخر .
 فك الشروبة اؼبنللقة كاستعداؽبا كتنظيف اجملارل اػباصة هبا كتشحيمفا كتليتفا . -4
 مو .التأكد من سبلمة الفتيل اليدكم ) ُب حالة البوابات اليدكية ( كتشحي -5
 إعادة ذبميع البوابة كالتأكد من ثباهتا الضحيح . -6

 يعرض ثبلث صور ـبتوفة لضبط كصيانة البوابات . 22-8كالشكل 
 -حيث أف :

 مراجعة كاستعداؿ البوابة اإلنلالقية
1 

 مراجعة خراطيم اؽبواء
2 

 مراجعة سفولة حركة البوابة اليدكية بواسطة الطارة اليدكية 
3 

 22-8الشكل 

1 3

1 
2 
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 ة الدورية للبالورات الضياى 8-6-5

فيما يوي خطوات الضيانة الدكرية كاليت تتم   كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة تشغيل (أك 
 عند الضركرة  كذلك لوببلكرات  .

 فك الفبلتر كنظافتفا باؽبواء اؼبضغوط جيدا كتغيَت التالف منفا . -1
كر كإحكاـ كضبط جوانات مراجعة كإعادة ربط مسامَت الفبلنشات اػباصة دبواسَت الببل -2

 ككصبلت الربط ؼبنع تسريب اؽبواء .
فحش اؼبوتور كتنظيف بنوز التشحيم كإعادة التشحيم كل عاـ كفحش  السور كإعادة  -3

 ضبط شدىا عند الولـك .

 مبلحظة أم تغَت باؼبعدة مثل حرارة الوصبلت كاىتلازىا كعمل البلـز . -4

 الببلكر كعدـ نلكلو عن اؼبعدؿ اؼبطووب.  عمل نظافة شاموة لوببلكر كمبلحظة ضغط ىواء -5

 متابعة منسوب الليت كضبطو كإعادة تغَته كل عاـ . -6

مبلحظة اإلكويل اػباص بالببلكر كمعايرة اػبووص من حيث ارتفاع اؼبنتج من عدمو كمراجعة  -7
 ؿبرؾ اإلكويل كمدل سبلمة عموو كمراجعة الضمامات كنظافتفا كمعايرهتا كسبلمة أجلاإفا .

 يعرض صورتُت ـبتوفتُت لضيانة البوورات . 23-8كل كالش
 -حيث أف :

 1 مراجعة مستول الليت بالببلكر

 2 تنظيف فوًت اؽبواء لوببلكر

   
 

 23-8الشكل 
1 2 
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 الضياىة الدورية لألناليس  8-6-6 

فيما يوي خطوات الضيانة الدكرية كاليت تتم   كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة تشغيل (أك 
 .  ROTARY VALVESذلك لؤلكاليل  عند الضركرة  ك 

فحش كراسي احملور كالركماف بوى كتنظيف بنوز التشحيم كإعادة تشحيمفا كمتابعة الركماف  -1
 بوى ككفاءتو كتغيَت التالف منفا .

 فحش كالتأكد من سبلمة الكبالن كاؼبسامَت  كفحش اػبووص بُت فكي الكوبون . -2
مستول الليت كفحش كتلكيده كيتم فحش اعبَتبكا من حيث درجة اغبرارة كالضوت ك  -3

 تغيَته كل عاـ كالتأكد من إحكاـ اعبوانات كاألكيل سيبلت ؼبنع تسرب الليت .

فحش اػبووص بُت اؼبركحة كاعبسم اػبارجي كفحش اؼبركحة فحضا دقيقا من حيث  -4
 الشركخ أك الكسور كسبلمة اؼببُت اللجاجي كالكاكتش كالوصبلت ك السيكووف .

مة الًتكس كالكتاين َب حالة األكاليل الىت تعمل هبذه الطريقة مع كضع ضركرة مبلحظة سبل -5
قويل من الليت عوى الكتاين كالتأكد من عدـ كجود منتج بُت الكاتينة كالًتس لعدـ حدكث توف 

 يبُت ثبلثة صور ـبتوفة لضيانة احملابا اؽبواإية الدكارة ) األكاليل ( . 24-8كالشكل 

 -حيث أف :
 1 بوى اإلكويلمراجعة اتلاف 

 2 ربط اؼببُت اللجاجي لئلكويل

 3 زيت منسوب الليت ُب صندكؽ تركس اإلكويل 

  
 24-8الشكل 

1 2 3
1 
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 الضياىة الدورية ملراوح املدلفات وشفط األتربة  8-6-7

ثبلثة آالؼ  ساعة تشغيل (أك عند رية كاليت تتم كل أربعة  أشفر )فيما يوي خطوات الضيانة الدك 
 -كشفط األتربة    :الضركرة  ؼبراكح اؼبخوفات 

 فحش اتلاف اؼبركحة كنظافة التوربينة من اؼبخوفات . -1
 فحش كمراجعة تآكل ريش التوربينة كتغيَت اؼبتآكل منفا . -2
مراجعة كاكتش ماص الضدمات كتغيَت التالف منفا كمراجعة أجلاء الدخوؿ كاػبركج كمنع  -3

 التنفيا كمعاعبتو فورا .

يث اغبرارة كصوت ركؼباف البوى كيبكن معرفة  توف  مراجعة ؿبرؾ البوابة كاؼبركحة من ح -4
 ركؼباف البوى بقياس تيار احملرؾ عند  اغبمل فإذا زاد عن التيار اؼبقنن دؿ عوى أف البوى وبتاج لتغيَت .

 تنظيف بنوز التشحيم كإعادة التشحيم كل سنة كتغيَت ركؼباف البوى التالف اف كجد .  -5

 وحامات البلزمة إف كجد تآكل هبا .مراجعة السيكوونات كإصبلح كعمل ال -6

 فحش طقم السيور كربديد حالتفا كاستكماؽبا كتغيَت التالف منفا كإعادة ضبط شدىا . -7

 ينب ثبلثة صور ـبتوفة ؼبراجعة كصيانة مراكح الشفط النيوماتيك باؼبطحن . 25-8كالشكل 

 -يث أف :ح
 1 تشحيم كراسي ؿبور احملرؾ 

 2 الضوضاء  الكشف عوى بوى احملرؾ بسماعة

 3 مراجعة اتلاف اؼبركحة بسماعة الضوضاء

  
 

 25-8 الشكل

3 2

1 
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 الضياىة الدورية للندشات  8-6-8

أك  ثبلثة آالؼ  ساعة تشغيل (رية كاليت تتم كل أربعة  أشفر  )فيما يوي خطوات الضيانة الدك 
 -عند الضركرة  لومدشات:

 ل سنة .فحش كراسي التحميل  كتنظيف بنوز التشحيم كإعادة التشحيم مرة ك -1
فحش الركؼباف بوى كربديد حالتو من حيث درجة اغبرارة أك الضوت الناتج عنو كتغيَت  -2

 التالف منتفا .
فحش السكاكُت كتغيَت التالف منفا كربديد حالتفا بدقة كيتم تغيَت صبيع مشتمبلهتا من  -3

 اؼبسامَت كالورد كالضواميل .

ارة عن شراإح من الضاج الفحش الدكرم كاؼبستمر عوى قمضاف اؼبدشات ) كىى عب -4
مم عوى شكل عُت كتكوت ( كتغيَتىا بضفة  2.5-2مم كمثقبة بثقوب بقطر من  2.5-2بسمك من 

 مستمرة لوتآكل اؼبستمر ؽبا .

فحش األبواب كالتأكد من إحكاـ قفوفا جيدا جدا كتأمينفا كمنع التسريب ألف كجود أم  -5
 خطأ ُب غوق األبواب قد يسبب قتل شخش .

احملرؾ الكفريب  كعمل البلـز من حيث اغبرارة كصوت ركؼباف البوى كيبكن الكشف عوى  -6
معرفة  توف  ركؼباف البوى بقياس تيار احملرؾ عند  اغبمل فإذا زاد عن التيار اؼبقنن دؿ عوى أف البوى 

 وبتاج لتغيَت .

 فحش الكبالن كسبلمة عموفا . -7

صبلت الكاكتش ك اعبوانات كتغيَت مراعاة الوصبلت اؼبؤدية لومدشة كاػبارجة منفا كصبيع ك  -8
 التالف 

مبلحظة عدـ زيادة سرعة الضرافة اؼبؤدية لومدشة عن قدرة اؼبدشة كمبلحظة اتلاف اؼبدشة   -9
 أثناء عموفا كمبلحظة أم صوت غَت طبيعي لومدشة .

 فحش كراسي التحميل كتنظيف بنوز التشحيم كإعادة تشحيمفا مرة كل سنة . -11

 ر ـبتوفة لفحش كصيانة اؼبدشات  باؼبطاحنعرض ثبلث صو  26-8كالشكل 
 حيث أف :

 1 تشحيم كراسي ؿبور اؼبدشة

 2 مراجعة قميش اؼبدشة ك استبدالة إذا كاف بو أجلاء كثَتة مثبتة كمتآكوة 

 3 مراجعة جواكيش اؼبدشة كاستبداؿ اؼبتآكل منفا 
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 صياىة ضواغط اهلواء  8-6-9

 -الضيانة اليومية لضواغط اؽبواء :
راجعة كصبلت اؽبواء كاحملابا م -1

كالتأكد من سبلمتفا كعدـ كجود 
 تسرب لوفواء .

مراجعة ضغط اؽبواء اػبارج من  -2
الضاغط كالتأكد من مطابقتو 

 لومطووب .
مراجعة درجة حرارة اؽبواء اػبارج  -3

من الضاغط كالتأكد من مطابقتو 
 لومطووب .

 . 27-8مراجعة فبلتر اؽبواء كالليت عوى اػبط  كما بالشكل  -4

 تضريف اؼباء اؼبتكاثف من خلاف اؽبواء اؼبضغوط كمن مضايد اؼباء اؼبوزعة عوى اػبطوط . -5

 مراجعة مستول الليت َب خلاف الليت لوضاغط . -6

الضيانة الدكرة كل سنتُت كتبدأ بغوق ؿبابا اؽبواء كفضل التيار الكفرىب عن الضاغط  ٍب إتباع 
 -اػبطوات التالية :

 لضاغط .تضريف الليت من خلاف ا -1
 فك ؾبموعة فاصل الليت لوضاغط . -2
 فك ؿبموعة فبلتر اؽبواء لوضاغط . -3

 تنظيف خلاف الليت جيدا باستخداـ  قطعة قماش نظيفة . -4

إعادة ذبميع ؾبموعة فاصل الليت مع مراعاة نظافة سطح التبلما بُت خلاف الليت كغطاء  -5
بقطعة قماش نظيفة ٍب فاصل الليت كذلك باستخداـ صنفرة ناعمة ٍب تنظيف ىذه األسطح 

 26-8الشكل 
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ًب تبول ىذه األسطح يقول من الليت قبل كضع اعبواف اؼبطاطي ٍب تركيب ؾبموعة فاصل 
 الليت حبرص كعناية .

تركيب فوًت الليت اعبديد كالتأكد من كضع اعبواف اؼبطاطي ُب مكانو الضحيح بعد كضع  -6
 قويل من الليت أسفوو .

 كد من سبلمتو .تركيب فوًت اؽبواء َب مكانو الضحيح كالتأ -7

 تنظيف اؼببادالت اغبرارية باستخداـ اؽبواء اؼبضغوط اعباؼ أكثر من مرة . -8

 مراجعة السيور كالطنابَت كالتأكد من سبلمتفا كتغيَت التالف كإعادة ضبطفا كشدىا . -9

 التأكد من سبلمة احملرؾ الكفريب كسبلمة كراسي احملور لو . -11

 اء .يعرض ثبلثة صور لضواغط اؽبو  28-8كالشكل 

 -حيث أف :
 تفريغ اؼباء اؼبتكاثف من خلاف اؽبواء اؼبضغوط

1 

 تغيَت زيت الضاغط بعد مركر الساعات اؼبنضوص عويفا ُب كتالوج الشركة اؼبضنعة
2 

 تغيَت فبلتر الليت بعد  مركر الساعات اؼبنضوص عويفا ُب كتالوج الشركة اؼبضنعة
3 

  الضياىة الدورية ملانييات التعبئة 8-6-10

فيما يوي خطوات الضيانة الدكرية كاليت تتم   كل أربعة  أشفر  ) ثبلثة آالؼ  ساعة تشغيل (أك 
 -عند الضركرة  ؼباكينات التعبئة    :

فحش كمراجعة األجلاء اؼبتحركة كعمل صيانة دكرية ؽبا من حيث التشحيم كالتليُت كالنظافة  -1
يث اغبرارة كصوت ركؼباف البوى كيبكن معرفة  .الكشف عوى احملركات  الكفربية  كعمل البلـز من ح

توف  ركؼباف البوى بقياس تيار احملرؾ عند  اغبمل فإذا زاد عن التيار اؼبقنن دؿ عوى أف البوى وبتاج 
 لتغيَت .

 28-8الشكل 
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 فحش كل الوصبلت كمنع التنفيا هبا هناإيا إف كجدت . -2

ال بأكؿ كمراجعة فحش كمراجعة ضغط اؽبواء كجفافو التاـ من اؼباء أك خبار اؼباء أك  -3
 األسطوانات اؽبواإية كعموفا بسبلسة كيسر .

فحش ماكينات اػبياطة كقياس مستول الليت هبا يوميا كالكشف عوى جواف اؼبشط بضفة  -4
 مستمرة كتغيَته فورا عند توفو .

 فحش السَت النقاؿ كعمل الضيانة اػباصة بو . -5

 . فحش عمل اؽبلازات كعمل الضيانة البلزمة ؽبا كمتابعتفا -6

فحش كراسي التحميل كتنظيف بنوز التشحيم كإعادة تشحيمفا بشحم جديد كل عاـ  -7
 كالكشف عوى ركؼباف البوى كتغَت التالف منفا .

 يعرض صورتُت ـبتوفتُت لضيانة ماكينات اػبياطة كالتعبئة  28-8كالشكل 
 -حيث أف :

 1` تلييت عناصر اغبركة دباكينات اػبيط ٍب الًتبيط عوى اؼبسامَت

 2 راجعة ـبدات الكاكتش اؼبسئولة عن مسك األجولة م
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 الباب التاسع  

  واتزاٌ املطاحً  لتظغي



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

354  



 ال هبوز تداكؿ ىذه النسخة خارج ؾبموعة مضر ايطاليا إال بإذف كتايب من الناشر 
Ctrl+ End

Page Up, Page Down 

  خة 

 

355  

    (8)واتزاف المطاحن لتشغي

يعترب ضبط قسم نظافة كتكييف القمح باؼبطحن من األمور األساسية لضبط قسم الطحن 
عدـ تنظيف أك تكييف بالدرجة اؼبطووبة يضر  إفودة حيث اعب عإبكاغبضوؿ عوى منتج طحن 

اغبضوؿ عوى منتجات طحن رديئة اعبودة كغَت مطابقة  إٔببعموية الطحن كالنخل كيؤدل 
 -لومواصفات اؼبطووبة كهبب عوى القاإم بتشغيل قسم النظافة معرفة مايوى :

د ػػػػكفاءة عن  أعوىى اؼبعرفة الكاموة بطريقة ضبط اؼبعدات أثناء التشغيل لوحضوؿ عو -1
 التشغيل .

 ضركرة مراقبة الضيانة الوقاإية الدكرية لضماف سبلمة اؼبعدات . -2
 مراقبة شراإح الغرابيل من التوف كاحملافظة عويفا مشدكدة مع كجود كرات التنظيف حرة  -3
ضبط عيار اؽبواء اػباص بشفط األتربة كالشواإب اػبفيفة حسب كمية الشواإب اؼبوجودة  -4

 اؼبخوفات . ُبيقـو بسحب حبوب القمح اػبفيفة  كحىت ال
 عموية الفضل . ُبركر اللمن ككفاءهتا دب األسطواينهبب مبلحظة معدؿ تآكل ثقوب الًتيَت  -5
 أك انسدادىا نتيجة التضاؽ اغبشاإش هبا . الثقوبهبب مبلحظة تآكل  -6
 مع العيار . بطريقة دكرية ؼبنع تراكم اؼبعادف عويفا ٍب سقوطفا اؼبغنطيساتهبب تنظيف  -7
كجود الثقوب مقطوعة ظبح  إف ثالسكينة حيلغرابيل  اػبارجيهبب فحش القميش  -8

 فحش السكاكُت مبلحظة نسبة تآكوفا .  أيضالتسرب القمح مع اؼبخوفات  كهبب 
كجود قطع هبا كاف ثقوب  أكمن التوف  أستونر هبب احملافظة عوى سطح شروبة الدرال -9

 سدادات كذلك حىت يبكن مركر اؽبواء لتعوًن القمح .هبا ان دكال يوجالشراإح نظيفة 
أما عند تشغيل قسم الطحن هبب معرفة طوؿ مرحوة الطحن طحن طويل اؼبدل أك طحن قضَت 
اؼبدل ؼبعرفة نسبة الفقد ُب الرطوبة بالقمح اؼبطحوف أثناء عموية الطحن لذا هبب ضبط رطوبة القمح 

حسب عدد مراحل  %16أك   %15   برطوبة تساكلُب قسم الًتطيب حبيث يضل عوى الدشة األكٔب
رطوبة ُب قسم الطحن حىت  %1دهبراـ كل مطحن ففي الطحن القضَت اؼبدل يتم فقد  الطحن 

-1.5رطوبة حسب اؼبواصفات التموينية كَب اؼبطحن الطويوة اؼبدل يفقد القمح  %14يعطى دقيق 

                                                
(8)

اهلل  اخاللد رشف اللدين جزا ل والطحانشارك يف إعداد هذا الباب كال من ادفـدس سقد مشعل  

  خر اجلزاء . 
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قابوة لوتغيَت حسب نوعية القمح ُب هناية عموية الطحن كىذه النسب  %14حىت يضل إٔب  2%
 كطريقة الطحن كطوؿ مراحل التنعيم كالدش كطريقة الضغط أك الفك عوى الدرافيل .

لذا هبب عوى الطحاف احملافظة عوى اغبد األدىن من االستخبلص لوحضوؿ عوى نوعية دقيق 
ا حسب رطوبة الضغط أك الفك عوى الدرافيل إال ُب اغبدكد اؼبسموح هب بجيدة دبعٌت أنو ال هب

القمح اؼبطحوف ألف القمح الرطب هبب الضغط عوى الدرافيل لوحضوؿ عوى نتاإج  طحن مناسبة 
 كعدـ فقد الدقيق مع حبيبات النخالة مع احملافظة عوى نسب االستخبلص َب كل دشة .

ىي اغبضوؿ عوى نسبة دقيق مناسبة من كل  -:  BREAK RELEASEكنسبة االستخبلص 
 اؼبخضضة لكل دشة .دشة حسب النسبة 

كالدشة الثانية بنسبة استخبلص  %35-%25فمثبل الدشة األكٔب مسموح بنسبة استخبلص من  
كال  %25كالدشة الرابعة تقل تدرهبيا حىت تضل إٔب  %45-%40كالدشة الثالثة من  %40-%35من 

 يفضل الضغط عوى الدشة الرابعة كاػبامسة كالسادسة إال ُب حاالت معينة .
الدشة األكٔب هبب احملافظة ُب اؼبطاحن اليت يتم اغبضوؿ منفا عوى دقيق ُب الدشة األكٔب فمثبل 
كىذه ؽبا أسباب عديدة منفا احملافظة عوى الدرفيل كسخونتو كإطالة عمر الدرفيل  %25عوى نسبة 

ككذلك احملافظة عوى طوؿ السن كاغبضوؿ عوى نسبة دقيق جيدة خالية من النخالة كهبب اغبضوؿ 
ى نسبة استخبلص أعوى حسب رطوبة القمح اؼبطحوف عوى الدشة األكٔب ) ىل نسبة الرطوبة عو

عالية أـ منخفضة ؟ ( كتتحدد الضغط أك فك عوى الدرافيل تبعا لرطوبة القمح اؼبطحوف عوى الدشة 
 األكٔب  كىناؾ نوعاف من اؼبطاحن كنبا كما يوي :_

ألكٔب كالثانية كثبت عمويا عدـ جودة الدقيق مطاحن مضممة لتعطى دقيق  ابتداء  الدشة ا -1
 الذم يتم اغبضوؿ عويو من الدشات حيث عتامة الووف كارتفاع نسبة الرماد . 

مطاحن مضممة لتعطى دقيق  ابتداء من   الدشة الثالثة حيث اف ىذه اؼبطاحن تعطى دقيق  -2
ن الدشة األكٔب كالثانية كما اغبضوؿ عويو م مجيد من حيث الووف كنسبة الرماد كذلك تفاديا ما يت

سبق ذكره حيث عبأ مضممي  اؼبطاحن َب تضميم  ىذه اؼبطاحن  حبيث ال يتم اغبضوؿ منفا عوى 
دقيق من الدشات األكٔب كالثانية حيث منتج ىذه الدشات يتم توزيعو كإعادة  دش الباقي منو عوى 

أعوى نسبة استخبلص كىذا الدقيق الدشات التالية مثل الدشة الثالثة حيث يتم اغبضوؿ منفا عوى 
 يكوف جيدا من حيث الووف كنسبة الرماد .

.كعند التشغيل هبب أخذ ذلك َب االعتبار كذلك بعدـ الضغط عوى الدرافيل كأخذ عينات ؼبتابعة  
األدىن منفا َب كل مرحوة حيث أف نسبة االستخبلص َب   دنسبة االستخبلص كاغبضوؿ عوى اغب
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 ل نسبيا من اغبالة األكٔب لتغيَت كضع الدرافيل عن اغبالة األكٔب .ىذه اؼبطاحن تكوف أق
كهبب عوى  الطحاف ربديد كمية اؼبنتج عوى كل سوندر كضبط درافيووى كل سوندر حبيث تكوف ُب 

مستول كاحد كمستول الطحن كاحد حيث أف منطقة الطحن متساكية بُت الدرفيوُت السريع كالبطء  
إلمكاف كعدـ إعادة توقيم اللكرات عوى نفا اؼبرحوة كهبب الوصوؿ مع عدـ حدكث زكرات قدر ا

 التلاف  كامل لكل سوندرات اؼبطحن من حيث العيار كالقول الكفرباإية كاالستخبلص لكل مرحوة .
كبنفاية عموية الطحن هبب إرساؿ  عينات الدقيق لومعمل ؼبعرفة نتاإج مباشرة لنسبة الرماد 

تخوف إذا كاف موجودا أـ ال كعند كجود أم خول ُب أم نسبة من السابق كالرطوبة ك اعبيووتُت كاؼب
 ذكره هبب عوى الطحاف البحث عوى ىذا اػبول كإعادة تقييمو كفيما يوي بياف باؼبشاكل  اؼبختوفة 

رطوبة منخفضة أك عالية هبب مراجعة نسبة اؼبياه اؼبضافة ُب قسم الًتطيب لوحضوؿ عوى  -1
 كاليت تعطى دقيق جيد . النسبة اؼبثوي من الرطوبة

رماد  عإب هبب عوى الطحاف مراجعة عموية النظافة من بدايتفا كالبحث ُب مراحل   -2
 الطحن عن اػبول اؼبوجود فيمكن كجود خول ُب ترتيب ميكركف الشراإح كجب معاعبة ىذا اػبول 

) أم  كإذا كاف نسبة اؼبتخوف عالية عن اغبد اؼبسموح هبب البحث عوى عيارات كل مرحوة 
مراجعة صبيع عيارات الدقيق اليت تضل إٔب بريبة الدقيق الرإيسية كمن ٍب يتم ربديد اؼبرحوة اليت هبا 
اؼبتخوف كالذم وبدث عادة النقطاع أحد الشراإح أك خول َب لوباد  كمن ٍب  إصبلح اػبول اؼبوجود 

 لتقويل نسبة اؼبتخوف ( .  

 صحيح . اإلدارةكامل كمركبة بطرقة صحيحة كشد سيور   اإلدارةالتأكد من أف عدد سيور  -1
التأكد من سبلمة عمويات التنظيف كاػبوط كالتكييف لقمح حىت يضل القمح لودشة األكٔب -2
 من الشواإب الغَت قابوة لطحن مثل الللط كاغبضى كالشواإب اؼبعدنية كاغببوب السامة . خإب

وبة القمح عوى الدشة األكٔب كضبط نسبة خوط األنواع اؼبختوفة من القمح طواؿ فًتة ثبات رط-3
 تشغيل اؼبطحن .

الدرافيل اؼبوساء اػباصة  ُبالمعة  أسطحالدرافيل الدش كاػبدش كعدـ كجود  أسنافسبلمة  -5
 بالطحن كالتنعيم عند توقف اؼبطحن.

 توقف اؼبطحن .ضبط اؼبسافة بُت الدرفيوُت من اعبانبُت بالفيور عند  -6
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التأكد من درجة حرارة  الدرافيل ليست مرتفعة كال منخفضة ألف ارتفاعفا يد عوى زيادة  -7
 الضغط عوى الدرافيل كالبفاض حرارهتا يدؿ عوى عدـ قياـ الدرافيل بعموفا .

اغبدكد اؼبقبولة نوعا ككما كعند حدكث خول هبب البحث  ُبالتأكد من عيار صبيع اؼبراحل  -8
 بسرعة . اؼبشكوةبلج عن السبب كع

كضبط درافيل التنعيم  األندكسيرـبتضبط درافيل الدشات لوحضوؿ لبالة خالية من  -9
 الستخبلص أكر نسبة من الدقيق .

ضبط اؼبسافة بُت السكاكُت كفرش التنظيف كالدرافيل حىت تكوف الدرافيل نظيفة  -11
 مرار .ػػػػػػػػباست

طحن  إعادةبرارًن التجميع لتفادل  إٔبهبب فضل الدقيق كاللكاإد اؼبختوفة كتوجيففا  -11
 عوى دقيق. لال وبتو طحنو  إلعادةالدقيق  مع التأكد من اؼبنتج الراجع 

 ُبهناية برارًن التجميع  ُب النفاإياؼبنتج  ُبالتأكد من أف نسب استخراج  النخالة كالدقيق  -12
 اغبدكد اؼبقننة كذلك قبل زبلينفا بالضوامع .

فحش عيار الدشة األكٔب لوتأكد من خوو العيار من الشواإب الضارة الغَت قابوة لوطحن  -1
 كأف الرطوبة مناسبة لوطحن .

التأكد من استخبلص الدشات مطابق لومستفدؼ كذلك لتحقيق التوازف كذلك بتوزيع  -2
يادة أك نقش عن اؼبعدؿ العيار عوى صبيع مراحل الطحن كالنخل دبا يناسب قدرة كل جفاز بدكف ز 

 اؼبطووب كإنتاج لبالة نقية من األندكسيرـب .
 ضبط أجفلة الطحن كالنخل لتحقيق أعوى استخبلص بأجود اؼبواصفات .  -3
منع حدكث تسربات لوغبار من الفبلتر كمنع حدكثو إف كجود كتنظيف أكماـ الفبلتر  -4

 باستمرار كالتأكد من أف ثقوهبا نظيفة  .
 كاف حدثت كباكؿ ذبنب توقيم نواتج اللكرة مباشرة لتنظيف اؼبطحن .ذبنب حدكث زكرات  -5
التأكد من سبلمة أسناف درافيل الدشات فعند  تآكل األسناف يضطر الطحاف لليادة  -6

الضغط عوى الدرافيل فًتتفع درجة حرارهتا كدرجة حرارة اؼبنتج كينتج عن ذلك فقد ُب الرطوبة الدقيق 
 داد الشراإح .كقوة كفاءة عموية النخل كانس

ضبط عيار السرندات بعناية فاإقة فالسرندات  ىي ميلاف اؼبطحن  فعدـ الضبط يؤدل إٔب  -7
 طرد عيار السميد النقي لومراحل اؼبتأخرة من الطحن .
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ضبط درافيل التنعيم ؼبنع حدكث تسربات لوعيار العإب اعبودة لومراحل اؼبتأخرة من  -8
 ن .ػػػػػالطح
أربعة دشات كأحيانا تكوف طبسة أك ستة لوحضوؿ عوى  عادة فاف عدد مراحل الدش -9

 معدؿ استخراج عإب .
 تستخدـ فرشة الردة بعد الدشات األخَتة لتنقية النخالة من األندكسيرـب . -11
 التأكد من أف العيار خإب من طرد اؼبناخل من الغبار كالدقيق . -11
 هبب خوو العيار الناتج من طرد اؼبناخل من الغبار . -12
شكل السن اؼبناسب كطريقة تقابل األسناف لتحقيق معدؿ االستخراج  هبب اختيار -13

 اؼبطووب .
التأكد من أف شراإح لبل الدقيق نظيفة كغَت مسدكدة ؼبنع طرد الدقيق أب مراحل متأخرة  -14

 فتنفار مواصفاتو .
 .  %60 إٔب %45يوضح التغيَتات اغبادثة لليادة استخبلص الدشة الثانية من اؼبثاؿ التإب  ك

 مثاؿ :
 زيادة طرد مناخل الدشة الثانية اؼبتجو لودشة الثالثة ناعم كخشن كما كنوعا.  -1
عن ذلك من قوة نسبة السميد  جكما ينتتقويل العيار النافذ من شراإح طرد الدشة الثانية  -2

ىذه اؼبراحل كما  ُباػبشن كالناعم اؼبتجو ؼبراحل التنعيم األكٔب فبا يقول من نسبة استخراج الدقيق 
 وبدث البفاض جودة النخل .

حالة  تعذر طحن  العيار اللاإد عوى الدشات التالية نتيجة لنقش العيار النافذ من  ُب -3
اللكاإد فبا يقول من نسبة  إٔبالدشة الثانية  يتم توجيو لوعيار اللاإد بدكف طحن من الدشات التالية  

 استخراج الدقيق .
عوى الدشات التالية نتيجة لنقش العيار النافذ حالة  التمكن من طحن  العيار اللاإد  ُب -4

من الدشة الثانية  يلداد استخبلص ىذه الدشات فبا يليد من معدؿ الدقيق اؼبستخرج منفا كيتم تغذية 
 -اؼبراحل التالية بعيار أكرب كجودة أقل بالكيفية التالية :

السوندر الثالث  عن طريق C1A,C1Bعيار سوندرات التنعيم األكٔب  ُبيضعب تغطية الفقد  - أ
 فبا يقول من كمية كجودة الدقيق الناتج .

يتم تغذية اؼبراحل اؼبتأخرة من التنعيم بعيار أكرب من طاقتفا فيلداد معدؿ الدقيق اؼبستخرج  - ب
 مراحل الطحن كالنخل هبذه اؼبراحل فبا  ُباؼبشاكل الناصبة  إٔب باإلضافةىذه اؼبراحل جبودة أقل  ُب
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 لقوة جودة الدقيق اؼبنتج . باإلضافةسبة االستخراج ن ُبيتسبب حدكث  فقد 

تنقسػم مطػاحن الػػدقيق اغبديثػة إٔب عػػدة أنظمػة تبعػػا ألنظمػة الػػتحكم اؼبعمػوؿ هبػػا ككيفيػة التشػػغيل  
  -كما يوي :

الريويفات مطاحن دقيق يتم التحكم فيفا باستخداـ الدكاإر التقويدية َب التحكم باستخداـ -1
كبعض الكركت اإللكًتكنية كتلد ىذه اؼبضانع بووحة تشغيل مرسـو عويفا شكل كحدات التشغيل 

 كتوضع فوؽ ىذه الووحة ؾبموعة من اؼبفاتيح كالضواغط كؼببات البياف لوتشغيل .
مطاحن يتم التحكم فيفا باستخداـ أجفلة التحكم اؼبربمج كاألنظمة التقويدية السابقة ،  -2

ىذه اؼبضانع بووحة تشغيل مرسـو عويفا شكل كحدات التشغيل كيثبت فوؽ ىذه الووحة د ك كتل 
 ؾبموعة من اؼبفاتيح كالضواغط كؼببات البياف لوتشغيل .

مطاحن دقيق  يتم التحكم فيفا كويا باستخداـ أجفلة التحكم اؼبربمج كىى ملكدة بووحات -3
ية باإلضافة إٔب لوحة تشغيل مرسـو لضبط اؼبنظمات اإللكًتكن  OPERATING PANELSتشغيل 

عويفا شكل كحدات التشغيل كيثبت فوؽ ىذه الووحة ؾبموعة من اؼبفاتيح كالضواغط كؼببات البياف 
 لوتشغيل .

مسػػػػتخدمة نظػػػػاـ مطػػػػاحن دقيػػػػق يػػػػتم الػػػػتحكم فيفػػػػا كويػػػػا باسػػػػتخداـ أجفػػػػلة الػػػػتحكم اؼبػػػػربمج -4
كاؼبتابعػػػة كعمػػػل التقػػػارير كمتابعػػػة  أجفػػػلة كومبيػػػوتر لوتشػػػغيلحيػػػث تسػػػتخدـ   SCADAاالسػػػكادا 

اؼبنحنيػػات اللمنيػػة عبميػػع منظمػػات الػػتحكم َب درجػػة اغبػػرارة كالرطوبػػة باإلضػػافة إٔب اسػػتخداـ ؾبموعػػة 
عومػا اغباليػة  اؼبطػاحن لوحات تشغيل جبوار اؼبكابا كيعد ىػذا اؼبوديػل  ىػو أعوػى أنظمػة الػتحكم َب 

ازين فقػػط كقػػد يكػػوف مسػػتخدـ ُب اؼبطحػػن ككػػل بػػأف نظػػاـ االسػػكادا قػػد يكػػوف مسػػتخدـ لقسػػم اؼبػػو 
اؼبسػػػتخدـ ُب أحػػػد اؼبطػػػاحن   SCADA SYSTEMأ يعػػػرض تظػػػاـ اإلسػػػكادا 1 -9كالشػػػكل 

أك أم برنػامج  WINCCأك برنػامج    INTOUCHكاؼبستخدـ ؼبراقبة اؼبوازين كيبكن إستخدـ برنامج 
 آخر مع أجفلة الكومبيوتر اؼبستخدمة ُب نظاـ االسكادا .

حػديث ؼبطحػن دبليػد مػن اإليضػاح كذلػك  اؼبطػاحناكؿ ُب ىذا الباب النوع األخَت من كسوؼ نتن
 .ب 1-9بالشكل  طن كما 100طاقتو اليومية 
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 أ

 1-9الشكل 

  
 قسم تعبئة كزبلين الدقيق قسم تعبئة كزبلين الدقيق الطحن قسم  لغسيلا قسم قسم خوط األقماح  قسم االستقباؿ كالتنظيف

 ب
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 تشػيل قصه  االشتكبال  9-5-1

ن اؼبقضود بعموية استقباؿ القمح ىنا ىو استقباؿ من النقرة إٔب صوامع التخلين اؼبعدنية أك م
 النقرة إٔب صوامع اػبوط اػبرسانية أك من الضوامع اؼبعدنية إٔب صوامع اػبوط .

 أوال استقباؿ قمح من النقرة وتخزينها في الصوامع المعدنية 
عند استقباؿ أم كمية من القمح البد من مراعاة ؾبموعة من القواعد أثناء التشغيل كىى كالتإب 

 نية مغوقة جيدا .التأكد من أف بوابات الضوامع اعبا -1
 التأكد من أف بوابات السواقي اػباصة باالستقباؿ مغوقة . -2
 معرفة السعة التخلينية اغبالية لوضوامع اؼبعدنية . -3
 التأكد من عدـ عمل أم فرد من أفراد الضيانة باػبطوط . -4
وط ػػػػتشغيل كحدة الضاغط كالتأكد من كصوؿ ضغط اؽبواء إٔب الضغط اؼبناسب ُب خط -5

 اؽبواء .
 -التشغيل :

 فتح بوابة الدخوؿ لوضومعة  اليت سيتم التخلين فيفا . -1
 ربديد مسار التخلين من خبلؿ البوابات اؼبسئولة عن ذلك . -2
 تشغيل مركحة نظافة خط االستقباؿ . -3
 التخلين . ةتشغيل كتاين االستقباؿ اليت تضب ُب صومع -4
 تشغيل سواقي االستقباؿ . -5
 يل كاتينة التالية لنقرة التحميل .تشغ -6
تشغيل كاتينة  النقرة بعد التأكد من كصوؿ سرعة صبيع العناصر السابقة لوسرعة اؼبعتادة ؽبا  -7

 ىناؾ أم مشاكل بالنسبة لونظاـ ككل . فبدكف ضبل كبالتإب ال يكو 
 -األعطاؿ الواردة :

اػبط بالكامل كَب ىذه اغبالة  حدكث زكرة ُب أحد سواقي قسم االستقباؿ تؤدل إٔب توقف -1
البد من إيقاؼ اػبط ٍب فتح باب الساقية بعد توقففا كتسويك اللكرة ٍب غوق باب الساقية مرة أخرل 

 كاستئناؼ العمل .
انسداد غرباؿ االستقباؿ يؤدل إٔب تعطيل العموية كمن ٍب البد من إيقاؼ االستقباؿ كالقياـ  -2

 بتسويكو ٍب متابعة العمل .
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كث مشكوة بأحد بوابات الضوامع قد يؤدل إٔب إعاقة العموية كبالتإب يوـل األمر ضبط حد -3
 البوابة ٍب استئناؼ العمل .

ثانيا تخزين القمح في أحد صوامع الخلط والقادـ من  أحد الصوامع التخزين المعدنية أو 
 من النقرة 

 -التشغيل :
 فيفا .بوابة الدخوؿ لوضومعة  اليت سيتم التخلين  فتح -1
 ربديد مسار التخلين من خبلؿ البوابات اؼبسئولة عن ذلك . -2
 تشغيل مركحة نظافة خط االستقباؿ . -3
 تشغيل كتاين االستقباؿ اليت تضب ُب صومعة التخلين . -4
 تشغيل سواقي االستقباؿ . -5
 تشغيل كاتينة التالية لنقرة التحميل . -6
تفريغ من الضومعة الرإيسية اليت سيتم تفريغفا  بعد التأكد تشغيل كاتينة  النقرة أك كاتينة ال -7

ىناؾ أم  فمن كصوؿ سرعة صبيع العناصر السابقة لوسرعة اؼبعتادة ؽبا بدكف ضبل ك بالتإب ال يكو 
 مشاكل بالنسبة لونظاـ ككل .

 تشػيل قصه الرتطيب 9-5-2

 المرحلة األولى في الترطيب 
ل خوط نوعُت ـبتوفُت من القمح كيتم ذلك من خبلؿ عند القياـ بعموية الًتطيب يبكن عم

استقباؿ أنواع ـبتوفة من القمح من صوامع اػبوط اػبرسانية ٍب خوطفا من خبلؿ القياسات أسفل 
الضوامع بنسب معينة كذلك أثناء عموية نقل القمح من صوامع اػبوط إٔب صوامع الًتطيب )  عموية 

 الًتطيب األكلية ( .
 -الًتطيب األكٔب  يتم التأكد من األمور التالية : كقبل إجراء عموية

 التأكد من سبلمة  أجلاء الغرباؿ اؽبلاز كفاصل الللط . -1
 غوق أبواب السواقي جيدا . -2
حساب كمية اؼبياه البلزمة لعموية الًتطيب ٍب يتم معايرهتا من خبلؿ جفاز الًتطيب األكٔب  -3

 حسب كمية اؼباء اؼبطووبة .
 ن أف خط اؼبياه يعمل بضورة جيدة .التأكد م -4
 التأكد من أف بريبة الًتطيب تعمل حبالة جيدة . -5
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ضبط القياس اػباص بالضوامع اػبرسانية كالتأكد  من أنو يعطى الكمية اؼبعاير عويفا ال  -6
كال بالنقضاف فالليادة تؤدل إٔب حدكث زكرات بالسواقي كالنقش يؤدل غبدكث خول ُب  ةباللياد

 الًتطيب األمر الذم يؤدل لنشوفة القمح كمن ٍب ينتج عنو مشاكل ُب قسم الطحن .عموية 
 يتم حساب الفًتة اللمنية اليت ستتم حبلؽبا عموية الًتطيب األكٔب . -7
 التأكد من أف عدـ عمل فريق الضيانة ُب قسم الًتطيب األكٔب . -8

 -خطوات التشغيل :
 من أجل التنبيو .التشغيل  لأعطاء سارينة إنذار ما قب -1
 تشغيل مركحة نظافة خطوط الًتطيب . -2
 فتح بوابة  صومعة الًتطيب اليت سيتم التخلين فيفا . -3
 تشغيل جفاز الًتطيب . -4
 تشغيل ساقية الًتطيب . -5
 –تريَت  –سكينة أفقية  –تشغيل ؾبموعة النظافة بالتتابع من أسف ألعوى مركحة هتوية  -6

 فاصل الرابش . –هتوية مركحة  –فاصل الللط 
 تشغيل ميلاف القمح . -7
 تشغيل ساقية نقل القمح من صوامع اػبوط إٔب ؾبموعة الًتطيب كالنظافة .-8
تشغيل برارًن االستقباؿ من صوامع اػبوط مع القياسات  اػباص بالضوامع اليت سنستقبل  -9

 منفا القمح 
 مالحظات على عملية الترطيب األولية 

الًتطيب من خبلؿ مفتاح تقاريب مربوط بقطعة معدنية مضغوطة بسوستة كوما يعمل جفاز  -أ
زادت التغذية ُب البداية ربركت السوستة فتمر القطعة  اؼبعدنية أماـ مفتاح تقاريب فيعمل عوى تشغيل 
بوابة فتح اؼبياه كيراعى التأكد من عمل البوابة بضورة جيدة ككذلك عمل اؼبفتاح التقارىب ألف كجود 

 ل بأم من اعبلأين قد يؤدل لوجود ماء ببل قمح أك قمح ببل ماء .خو
 إٔباليت سبتؤل فيفا الضوامع حىت كبدد الوقت الذم يتم فيو النقل  ةمبلحظة الفًتة اللمني -ب

 اؼبرحوة الثانية .
من األعطاؿ الشاإعة ُب ىذا القسم أف يكوف ىناؾ كسر ُب القياس يؤدل إٔب زيادة العيار  -ت
 لذم يؤدل إٔب زكرة ُب السواقي .األمر ا
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هبب عوى اؼبشغل مبلحظة الفًتة اللمنية اليت سبتؤل فيفا اؼبضانع حىت إذا ٓب يعمل مبُت  -ث
 اؼبستول العووم  الضوامع كامتؤلت الضومعة يقـو بفضل التغذية عن الضومعة .

 المرحلة الثانية من الترطيب 
اليت سيتم فيفا  ةختبلؼ كمية اؼبياه كالفًتة اللمنيكىى عموية شبيفة باؼبرحوة األكٔب كلكن مع ا

زبلين القمح  كهبب عوى الطحاف ربديد اللمن االصبأب لوًتطيب ُب اؼبرحوتُت األكٔب كالثانية أم 
 ؾبموع زمٍت الًتطيب ُب اؼبرحوتُت .

 -خطوات التشغيل :
 فتح بوابة تغذية الضومعة اليت يتم فيفا الًتطيب . -1 

 ة لتغذية الضوامع .تشغل الربيب -2
 تشغيل جفاز الًتطيب . -3
 تشغيل الساقية . -4
 تشغيل قياس صومعة الًتطيب السابقة ؽبا ُب عموية الًتطيب . -5

 -مثاؿ زمني على أداء مرحلتي الترطيب  :
ككانت صومعتا الًتطيب  1,2نفًتض أف لدينا صومعتاف ُب عموية الًتطيب األكلية كلتكن الضومعة

ساعة ككانت فًتة موئ الضومعة  18كأراد الطحاف طحن القمح بعد ترطيب كوى   3,4الثانية ىي 
 -سبع ساعات فيتم إتباع التإب :

تشغيل الًتطيب األكٔب كموئ الضومعة األكٔب كيستغرؽ ذلك سبع ساعات من الساعة  -1
 لساعة العاشرة مساء صباحا كحىت الساعة الثالثة ظفرا ٍب يتم التحويل إٔب الضومعة الثانية فامتؤلت ا8

كخبلؿ ىذه الفًتة بعد مركر إحدل عشر ساعة من بداية الًتطيب أم الساعة السابعة مساء  يتم 
البدء ؼ نقل القمح من الضومعة األكٔب إٔب الضومعة الثالثة  حىت سبؤل الساعة الثانية مساء كبذلك 

نقل القمح من الضومعة الثانية ساعة ( كباؼبثل يتم 11+7=18تكوف مدة الًتطيب الكوية مساكية ) 
إٔب الضومعة الرابعة  الساعة الثانية مساء حىت الساعة التاسعة مساء لتكوف مدة الًتطيب الكوية 

 .  ساعة (11+7=18مساكية ) 

 تشػيل قصه الطحً  9-5-3

من العوـو أف طبيعة تشغيل قسم الطحن تعتمد عوى كساإل نقل اؼبنتجات اؼبختوفة َب اػبطوط  
 السوندرات كاؼبناخل كغالبا ما تكوف عموية النقل مابُت السوندرات كاؼبناخل عن طريقة مركحة مابُت

 -نيوماتيك لذا فيجب مراعاة  التإب :
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 التأكد من نظافة اػبطوط كعدـ انسدادىا كسبلمة جوناهتا كشرابات اؼبناخل . -أ
 التأكد من سبلمة األكاليل اؼبوجودة فوؽ اؼبناخل . -ب
 د من غوق أبواب اؼبناخل جيدا .التأك -ت
 التأكد من صبلحية شرابات اؼبناخل . -ث
 التأكد من نظافة شرابات الفوًت الرإيسي .  -ج
 التأكد من عمل ميلاف الطحن بضورة جيدة كأف ضغط اؽبواء مناسب . -ح

 -وفيما يلي خطوات تشغيل قسم الطحن :
 ربديد صومعة التخلين كفتح بوابتفا . -1
 بريبة التخلين أعوى الضومعة .تشغيل  -2
 تشغيل ساقية زبلين الدقيق . -3
 تشغيل منخل الكونًتكؿ . -4
 تشغيل مركحة النيوماتيك . -5
 تشغيل الفوًت الرإيسي كالضرافة الرإيسية لوخط . -6
 ىوبر تغذية اؼبيلاف . ئمو -7
ٍب يتم تشغيل  تشغيل السوندرات كالتأكد من أهنا تعمل بضورة جيدة كأف صوهتا مناسب -8

 الفراكات .
 تشغيل اؼبناخل دبجموعة األكاليل . -9

 فتح بوابة اؽبواء الرإيسية اؼبغذية لوسوندرات . -11
 تشغيل ميلاف الطحن . -11
 تعشيق السوندرات لبدأ عموية الطحن . -12
 تشغيل قياس الضومعة اليت سيتم الطحن منفا  -13

 -مالحظات ىامة :
 مبَتات السوندرات دبجرد التشغيل كالتأكد من أهنا تعمل بضورة طبيعية .يراعى أخذ قراءات أ -1
 أم شرابات مقطوعة أسفل اؼبنخل . دالتأكد من أف اؼبناخل تعمل بضورة طبيعية كال يوج -2
 هبب مبلحظة مواسَت شفط اؽبواء باستمرار حىت يتم تبلَب حدكث أم زكرة . -3
خل لوسوندرات باستمرار لتدراؾ اؼبشاكل قبل هبب متابعة زجاجات بياف اؼبنتج الدا -4

 دكثفا .ػػػػػػػػػح
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ُب حدكث مشاكل  بهبب متابعة األكاليل اؼبوجودة فوؽ اؼبناخل بضفة مستمرة حىت ال تسب -5
ُب ساقية التغذية أك ساقية التخلين كعند حدكث دكرة بأحد السواقي فغالبا يتم إيقاؼ تغذية اؼبناخل 

 ؼبناخل ٍب إيقاؼ الساقية كالعمل هبا .أكال ٍب إيقاؼ ؾبموعة ا
قد ربدث أثناء التشغيل زكرة بأحد الفراكات تسبب غبدكث مشكوة بالسوندر ُب ىذه اغبالة  -6

البد من إيقاؼ السوندر نفسو كإيقاؼ الفراكة ٍب فتح باب الفراكة كالقياـ بتسويكفا ٍب غوقفا مرة 
 اكة ٍب السوندر بعد ذلك .أخرل كاستئناؼ عموية التشغيل كذلك بتشغيل الفر 

قد وبدث انسداد ُب أحد شراإح اؼبنخل كذلك يؤدل لدخوؿ منتج عوى اآلخر كَب ىذه  -7
 اغبالة هبب إيقاؼ اؼبنخل كتنظيف الشراإح كذلك بالنسبة ؼبنخل الطحن أك منخل الكونًتكؿ .

 هبب متابعة مؤشر الفوًت الرإيسي كمبلحظة عمل الببلكر . -8
كوة ُب خط ىواء اؼبركحة فاف ذلك يؤدل إٔب حدكث زكرات بأجلاء ـبتوفة عند حدكث مش -9

 من اػبط .
عند حدكث ىلة كفربية أدت إٔب توقف اؼبراحل كويا ٍب عودة التيار الكفريب بسرعة هبب  -11

 -مراعاة التإب :
 تفريغ السواقي أكال قبل تشغيوفا .  -
وفا مرة أخرل ألف إعادة تشغيوفا يؤدل إٔب فقد التأكد من توقف اؼبناخل سباما قبل إعادة تشغي -

 اؼبنخل التلانو كحدكث مشكوة كبَتة بو .
 تشػيل قصه التعبئة 9-5-4

 -كىو أبسط أقساـ اؼبطحن كيتم  تشغيل باػبطوات التالية :
 تشغيل فوًت خط نقل الدقيق من صوامع التخلين إٔب صومعة التعبئة . -1
تشغيل بريبة نقل  –بريبة نقل الدقيق  –قل دقيق تشغل خط النقل كىو يتكوف من ساقية ن -2

 تشغيل دكرة اؼبيلاف . –تشغيل بريبة تغذية الدقيق لوضومعة اؼبراد التعبئة منفا   -الدقيق 
 -كاغبدير بالذكر أف اؼبطاحن اغبديثة يتم التحكم فيفا باحدل النظامُت التاليُت :

بات بياف عويفا ـبطط توضيحي لوحة تشغيل بضواغط كمفاتيح كؼبالتشغيل من خبلؿ   -1
حيث يتم التشغيل أتوماتيك من   OPERATOR PANEL لومطحن ككذلك لوحة تشغيل رقمية

 .  OPERATOR PANELذات الضواغط ككذلك لوحة التشغيل الرقمية   التشغيل لوحة
تشغيل اؼبطحن باستخداـ كومبيوترات تقـو بالتحكم َب أجفلة لتحكم اؼبربمج اؼبستخدمة  -2

َب ىذه اغبالة يستغٌت عن لوحة التشغيل بالضواغط كيتم مراقبة اؼبطحن كتشغيوو من خبلؿ أجفلة ك 
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كغَتىم  WINCCككذا  INTOUCHالكومبيوترات كالىت تستخدـ برامج متابعة كتشغيل مثل برنامج 
 من الربامج .

 -ـ كىم كما يوي :اأقس سبعةتقسيم اؼبطحن إٔب كيبكن  
 ة .قسم االستقباؿ ٍب النظاف -1
 قسم الًتطيب األكٔب . -2

 قسم الًتطيب الثاين . -3

 قسم مدشة اؼبخوفات . -4

 قسم الطحن . -5

 قسم زبلين كتدكير  كتعبئة الدقيق . -6

  قسم زبلين كتدكير  كتعبئة الردة  -7

لتحقيق توازف لومطحن هبب تغذية كل مرحوة بالعيار احملدد ؽبا من حيث الكمية كالنوعية كحجم 
مرحوة يؤثر عوى اؼبراحل التالية كذلك بنقش أك زيادة  أمعيار  ُبحدكث خول كما أف ،  اتاغببيب

 :عيار اؼبراحل التالية 
 -اتزاف في أداء المطحن نتبع التالي : إلىللوصوؿ و 
تثبيت العيار  من حيث الكمية كخووه من الشواإب تثبيت  كمواصفات القمح )رطوبة القمح  -1

 ألكٔب .كدرجة تكيفو (عوى الدشة ا
ضبط أداء درافيل الدش كالتفتيت كربقيق توزيع العيار بطوؿ درافيل التغذية بانتظاـ كعمل اختبار  -2

  .كجدت أفعوى نسبة اؼبستخوش عوى فًتات ؿبددة  كالتأكد من ضبط فرش الدرافيل 
مل من ع كالتأكدضبط أداء درافيل التنعيم  كربقيق توزيع العيار بطوؿ درافيل التغذية بانتظاـ  -3

 تنظيف الدرافيل عوى فًتات دكرية منتظمة  أجفلة
عوى اؼبناخل لوتأكد من سبلمة الشراإح من التوفيات كاالرزباء  دكرمهبب عمل فحش  -4

 كاالنسداد كسبلمة الوباد كأجفلة تنظيف الشراإح .
الشراإح مشدكدة  أكتفحش السرندات لوتأكد من سبلمة ترتيب كضع الشراإح حسب النمر  -5

 مسدكدة كضبط العيار لتحقيق توزيع العيار عوى اؼبراحل التالية بالكمية كالنوعية كنظيفة كغَت
 اؼبطووبة .
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ذبميع األتربة كالتأكد من نظافة شرابات الفوًت اؼبناخل كالتأكد من عدـ  كأجفلةتفحش فبلتر  -6
 تووث ؽبواء . إحداثكجود قطع لومحافظة عوى اؼبنتجات من الفقد كعدـ 

ضح أف يقـو الطحاف عند دخولو مطحن جديد بضبط الضفر لدرافيل صبيع لذا بدء ذم بدء ين
السوندرات كذلك باستخداـ شراإح الفيور اؼبنضوص عويفا َب كتالوج الشركة اؼبضنعة كيؤخذ ُب 
االعتبار عند ضبط اؼبسافة بُت درفيوي أل مرحوة من مراحل الطحن ينضح بالبدء بسونددر الدشة 

من اعبانب  cm 30كينضح بوضع الفيور عوى بعد   0.05mmؼبثالية ىى األكٔب حيث أف اؼبسافة ا
األيبن ٍب األيسر لودرافيل  ٍب كبرؾ الفيور عوى عموديا بُت الدرفيوُت غبُت السماح بدخوؿ كخركج 
شروبة الفيور ٍب ربريكو عرضيا عوى  امتداد الدرفيوُت  مع العوم أف لكل دشة مسافة ؿبددة بُت 

فمثبل تكوف اؼبسافة بُت مراحل التعيم ؽبا مسافة بُت الدرافيل زبتوف عن الدشات الدرفيوُت ككذلك 
كباقي الدشات كمراحل التحجيم  0.15mmكالثالثة  0.25mmكالثانية  0.5mmدرفيوي الدشة األكٔب 

 . ىذه قيم تقريبية كيبكن الرجوع لتوصيات الشركة اؼبضنعة  0.1mmكالتنعيم 
ع اؼبسافات اؼبذكورة مسبقا  لكل مرحوة لضبط منطقة الطحن بُت كذبدر اإلشارة إٔب أف  صبي

هبب عوى الطحاف مراعاة نسبة االستخبلص حسب نوعية القمح اؼبوجودة ك درفيوي كل مرحوة 
كدرجة صبلبتو كذلك بالضغط أك الفك  عوى الدرافيل بقيم متساكية عوى اعبانبُت حبيث تتساكل 

عاة تساكل حرارة  اؼبنتج كدرفيوي الطحن عوى جانيب السوندر قراءٌب اؼبؤشر عوى اعبانبُت مع مرا
 كذلك يبكن التعرؼ عوية دببلمسة جسم السوندر اػبارجي كمبلمسة اؼبنتج عوى جانيب السوندر 
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 -وفيما يلي خطوات ضبط المسافة البينية بين درفيلي الطحن  ) منطقة الطحن ( :
 لدرافيل الطحن . يقـو الطحاف بفك ذراعي تثبيت مقبضي اؼبسافة  -1
السوندر دش أك تنعيم بُت  ةكضع شروبة الفيور اؼبنضوص عويفا َب الكتالوج تبعا لنوعي -2

لسمك  شروبة الفيور  ةالدرفيوُت كتغيَت اؼبسافة بُت الدرفيوُت حىت تكوف اؼبسافة بُت الدرفيوُت مساكي
 كذلك عوى امتداد  الدرفيوُت .

 افة بُت درفيوي الطحن األيبن كاأليسر .يقـو الطحاف بتثبيت ذراعي تثبيت اؼبس -3

يقـو الطحاف بفك مبُت اؼبسافة بُت درفيوي الطحن األيبن كاأليسر كتغيَت قراءٌب العدادين  -4
كصوال لوضفر أل انطباؽ اؼبؤشر األضبر كاألسود عوى الضفر كبذلك يضمن الطحاف أنو أثناء الطحن 

 لن وبدث سباس بُت الدرفيوُت عند أم ظركؼ .

يبُت ذلك كذبدر اإلشارة إٔب أف ىذا الضبط يتم أيضا بعد أك بعد تغيَت درافيل 11-9كل كالش
 الطحن لوسوندر .

 10-9شكل ال
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 100يبُت كيفية متابعة تشغيل مطحن من خبلؿ لوحة تشغيل حديثة ؼبطحن  11-9الشكل  
 طن يومي . 

ط ىواء يبُت كيفية تنظيف مغناطيا مرحوة استقباؿ القمح ككذلك طريقة ضب 12-9كالشكل  
بتداإي َب مرحوة االستقباؿ لشفط أكرب كمية من األتربة اؼبوجودة بالقمح عند دخولو االالغرباؿ 

لوضوامع كاالطمئناف عوى خركج قطع األخشاب كاغبجارة الكبَتة كالورؽ اؼبوجود بالقمح من ـبرج 
از حيث أف لكل جفاز  العوادـ كالغرض من ضبط كمية اؽبواء تقويل كمية البكًتيا كاعبراثيم داخل اعبف

كمية ؿبددة من ىواء الشفط إذا زادت ُب أحد أجفلة النظافة تؤثر بالسوب عوى جفاز آخر 
ككذلك ينبغي عوى الطحاف باؼبطحن كذلك لثبات قيمة ىواء الشفط الرإيسي ؼبركحة الشفط باؼبطحن 

 . ر فقط ضبط ىواء الغرباؿ االبتداإي بشرط أال يسحب قمح كال كسر قمح كلكن يسحب غبا

 11-9الشكل 

 12-9الشكل 
1 2

1 
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كهبب  عوى الطحاف معرفة كمية القمح اؼبغسولة َب الساعة كربديد نسبتفا من القياس َب الساعة 
كيتوقف الكمية عوى عدة عوامل عدد لفات َب الدقيق ٍب َب الساعة لضندكؽ تركس القياس ككذلك 

لومطحن نتاجية الوزف النوعى لوقمح مع العوم أف كمية غسيل القمح َب الساعة مرجعفا الطاقة اال
-9كالتضميم اػباص بو كالشكل 

يبُت قياس ألحد صوامع  اػبوط  13
كذلك ػبوط أكثر من نوع من 

 ح .ػػػالقم
يبُت قياـ  14-9كالشكل  

الطحاف بضبط ىواء غرباؿ السكينة 
يعمل غرباؿ السكينة بدكف  حىت

ذبمع أتربة عوى الشبكية األسطوانية 
داد لوغرباؿ كاليت قد  تؤدل إٔب انس

اؼبساـ ،  كشفط اؽبواء يساعد عوى 
تقويل حجم البكًتيا تقويل حرارة 

كحدة شفط اؽبواء أثناء عمويات النظافة كاؼبضممة َب  منكأيضا ضبط ىواء الشفط  ، السكاكُت
ارتفاع نسبة الرماد َب األقماح كهبب  ؼبنع  كذلك الغبارلشفط  %72اؼبطاحن اغبدية إلنتاج دقيق 

كج قمح مع األتربة كاغببوب الضامرة كاػبارجة من ـبرج اؼبخوفات لوحدة الشفط التأكد من عدـ خر 
 بالفحش الدكرم ؼبخرجات كحدة الشفط  .كذلك 

 13-9الشكل 

 14-9الشكل 
2

1 
1 
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يبػػُت طريقػػة ضػػبط فاصػػل الػػذرة كاغببػػوب )غربػػاؿ النظافػػة( كذلػػك دبراجعػػة اؼبنتجػػات  15-9كالشػػكل 
بػػة القمػػح مػػن ـبػػرج السػػفوى  اػبارجػػة مػػن ـبارجػػو حيػػث ىبػػرج  كسػػر القمػػح كمػػا ىػػو أقػػل مػػن حجػػم ح

لوشػػروبة السػػفوية أمػػا مػػا ىػػو أكػػرب مػػن حبػػة القمػػح  مثػػل حبػػوب الػػذرة كفػػوؿ الضػػويا كاألكراؽ كاألصػػوة  
فيخرج من ـبرج سفوى من الشروبة العووية  كيتم ضبط اؽبواء بشػرط نتأكػد مػن خوػو ـبػارج اؼبخوفػات 

فط اؽبػػواء أثنػػاء عمويػػات النظافػػة مػػن القمػػح السػػويم  بعػػد ذلػػك يػػتم ضػػبط ىػػواء الشػػفط ُب كحػػدة شػػ
دة ػػػػػػػػػكالتأكػػػد مػػػن عػػػدـ خػػػركج قمػػػح مػػػع األتربػػػة كاغببػػػوب الضػػػامرة كاػبارجػػػة مػػػن ـبػػػرج اؼبخوفػػػات لوح

 الشفط .
كاعبدير بالذكر أف بعض الشركات اؼبضنعة تقـو بتوفَت  ـبارج ـبوفات الغربوة كغرؼ تفتيش لكل 

يش عويفا كمراجعة منتجات ىذه اؼبخارج  كقد ىبتوف ـبرج من ـبارج أجفلة النظافة لتسفيل التفت
 مكاف غرؼ التفتيش حسب تضميم اؼبطحن كدراستو  .     

 

 

 15-9الشكل 

1 

2 4
1 
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ضبط  لو حيث يتم  يبُت طريقة متابعة خرج فاصل الللط كضبط ىواء الشفط 16-9كالشكل 
أب األماـ ىواء الشفط حبيث يتم عمل ـبدة ىواإية عل شروبة الدرام ستونر تسمح دبركر الللط فقط 

رج فاصل ـبيكوف  مبلصقة عبسم الشروبة كال يسمح دبركر زلط إٔب اػبوف مع ـبرج القمح ، كمن ٍب 

ـبرج القمح خاليا من الللط عوما بأف نتيجة ضبط فاصل الللط ال يبكن ، ك الللط خاليا من القمح 
فضل الللط مبلحظتفا بل بعد  نضف ساعة من تشغيل اعبفاز حيث أف ىذا اعبفاز معد فقط ل

كاغبضى كىذا من األنبية القضوم بالنسبة لومطاحن لتجنب األضرار الناذبة عن  كصوؿ الللط 
كاغبضى إٔب الدرافيل األمر الذم يؤدل أب إتبلؼ الدرافيل ككذلك ارتفاع نسبة الرماد َب اؼبنتج كذبدر 

بو كيعمل بكمية ىواء  اإلشارة أف جفاز فاصل الللط ىو اعبفاز الوحيد الذم لو مركحة شفط خاصة 
لو يؤدل أب األضرار  ـمًت عمود ماء كزيادة ضغط اػبوخوة هبو عن اغبد البلز  110ـبول تعادؿ 

 بالنظافة .
يبُت كيفية متابعة ـبارج الًتيَت لوتأكد من خوو اؼبخارج الثبلثة لوًتيَت من القمح  17-9كالشكل 

إلمرار األصوة كاؼبخوفات الكبَتة  لبلسطوانة  حيث يتم ضبط ميل االسطوانة األكٔب العوويةالسويم 
الثانية ، كيتم ضبط ميل االسطوانة الثانية إلمرار الدحريج إٔب االسطوانة الثالثة السفوية، كيتم ضبط 
ميل االسطوانة الثالثة لتنقية األصوة كالدحريج عن القمح كخركج القمح نظيفا من ـبركجو كخركج 

خركج  قمح من أحد ـبارج  لوحظفإذا رج ككسر القمح من ـبرج ، األصوة من ـبرج كالدحريج من ـب
 الًتيَت نقـو بإعادة ضبط ميل دخوؿ القمح عوى األسطوانة السفوية كما ىو مبُت بالشكل .

 16-9الشكل 
2 1 
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كاعبدير بالذكر أف ىذا اعبفاز يعمل بعدة أنظمة منفا أف األسطوانة تدكر حوؿ ؿبورىا حبيث 
ٔب اؼببيت اؼبناسب  لتسقط َب ـبرجفا خباصية الطرد اؼبركلم  يذىب حبات  القمح خبلؿ الدكراف إ

ؽبا  كما سبق اإلشارة إٔب ذلك َب الباب الثالث كمن اؼبعوـو أف  الغرض األساسي من ىذا اعبفاز ىو 
تدريج حجم اغببوب من طويوة أب حبوب مكسرة كبذكر الشوفاف كالسفو كبذكر اؼبخوفات مثل 

غببوب السويمة ذات اؼبواصفات القياسية كلوطحاف اغبق َب إعادة اغببوب حبوب السيبوناريا السامة كا
الطويوة مرة أخرل لوطحن إذا كاف ىذا َب صاّب اؼبنتج مع عدـ رفع نسبة الرماد َب اؼبنتج كذلك عن 

 طريق بوابات ربويل معدة لذلك .

ة بدكف ذبمع يعمل غرباؿ السكين ضبط ىواء غرباؿ السكينة حىتكيفية يبُت   18-9كالشكل  
أتربة عوى الشبكية األسطوانية لوغرباؿ كاليت قد  تؤدل إٔب انسداد اؼبساـ ،  كشفط اؽبواء يساعد عوى 

 تقويل حجم البكًتيا تقويل حرارة السكاكُت .
ك أيضا ضبط ىواء الشفط َب كحدة شفط اؽبواء أثناء عمويات النظافة كاؼبضممة َب اؼبطاحن   

لشفط األقماح اػبفيفة كـبوفات الغربوة لعدـ ارتفاع نسبة الرماد َب   %72اغبدية إلنتاج دقيق 
األقماح كهبب  التأكد من عدـ خركج قمح مع األتربة كاغببوب الضامرة كاػبارجة من ـبرج اؼبخوفات 

 لوحدة الشفط بالفحش الدكرم ؼبخرجات كحدة الشفط  .

 17-9الشكل 

1 2 
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كمية اؼبياه اليت   كذلك بضبط كؿ رحوة الًتطيب األؼبيبُت طريقة ضبط الطحاف  19-9كالشكل 
ًب ربديدىا حسابيا تبعا لرطوبة القمح اؼببدإية كعادة تضاؼ ثوثُت نسبة اؼباء َب الًتطيب األكؿ كيبكن 

لًت تقريبا ( كىذه اؼبرحوة  200-100إضافة الكمية كوفا مرة كاحدة َب التفوية اذا كانت قويوة ) 
كىى مرحوة الثانية كتضاؼ الثوث األخَت لومياه اف كجد ساعة كىناؾ مرحوة ثانية  16-8تستغرؽ من 

حسب كمية  اأك بدكف إذا ٓب كجد  كىناؾ َب اؼبطاحن اغبديثة نظاـ كومبيوتر إلضافة اؼبياه أتوماتيكي
القياس كذلك عن القمح اؼبغسولة  ) ك اليت  قد تتغَت ألم ظرؼ من الظركؼ مثل انسداد   قسم من 

 فاز التحكم تبعا لوربنامج اؼبوضوع (. طريق حساس يعطى إشارة عب

 18-9الشكل 

1 2 

 19-9الشكل 
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بعد ذلك يقـو الطحاف بتنظيف اؼبغناطيا اؼبوجود قبل الدشة األكٔب مباشرة ؼبنع كصوؿ قطعة 
 . 21-9معدنية إٔب درافيل سوندرات الطحن كىذا مبُت بالشكل 

 يبُت كيفية متابعة الطحاف نسبة استخبلص  السوندرات َب مراحل الطحن 21-9كالشكل  
كخضوصا الدشات حيث يقـو الطحاف بالتأكد من نسبة النواعم كاػبشن اػبارجة من سوندر الدشة 

-40كالباقي خشن كَب الدشة الثانية تكوف نسبة النواعم من  %35-30األكٔب فالنواعم تكوف حوإب 

كالباقي خشن كذلك بأخذ كيوو من ـبرج السوندر كنقـو بنخوو عوى منخل يدكل بشروبة  45%
لوتأكد من النسب السابقة كبناء عن ىذه النسب يتم تقريب أك تبعيد درافيل  الطحن كذلك  1020

 بأكرب الدرافيل اؼببينة بالشكل . 

 20-9الشكل 

 1 2 21-9الشكل 
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يبُت متابعة الطحاف لومناخل الرإيسي لوتأكد من صبيع العيارات اػبارجة كعادة  22-9كالشكل 
اف عوى كميات عيارات كنوعيات يدقق الطحاف َب ـبارج بوكا الدشة األكٔب كالثانية لبلطمئن

اؼبنتجات ) مع عدـ خوط منتجُت معا ( كذلك من ـبارج ىذين البوكسُت كيبكن معرفة نوعية ككمية 
 ىذه العيارات بالتدقيق َب اؼبخارج اإلثٌت عشر ؽبذين البوكسُت َب كضع التشغيل الطبيعي .

ػبارجة من فرشة الردة  من يبُت كيفية قياـ الطحاف بالتأكد من خوو الردة ا 23-9كالشكل 
ذرات الدقيق كالتأكد من مفاتيح ضبل الضدـ اؼبوجودة عوى ظفر فرشة الردة بتقويل ضبل الضدـ أك 
زيادتو كمتابعة ـبرج الردة من ـبرج الردة بالفرشة لوتأكد من خوو الردة من ذرات الدقيق فإذا كاف 

 رب اؼبوجود عوى ظفر الفرشة .مازاؿ ىناؾ دقيق مع الردة نقـو بلادة ضبل الضدـ باألك

 

 

يبُت طريقة متابعة الطحاف لسرند السميد حيث يقـو بالتأكد من خوو اؼبنتجات  24-9كالشكل 
الوسطية من ذرات النخالة ٍب التأكد من عدـ نلكؿ منتجات كسطية من ـبرج ذرات  النخالة كالتأكد 

الدقيق  غبار صوؿ ؼبا سبق قولو مع شفط من توزيع اؼبنتجات عوى الشراإح ٍب ضبط ىواء السرند  لوو 
 اؼبوجود داخل السرند باستمرار . 

 22-9الشكل 
1 2 
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 23-9الشكل 

 24-9الشكل 
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(  VIBRO FINISHERاؼبنخل األسطواين )  يبُت كيفية متابعة الطحاف عيار 25-9كالشكل 
لوتأكد من خووه من أم قطع َب الشروبة كنوعية الدقيق حبيث تكوف متماثوة كخالية من ذرات النخالة 

ؼ َب نوعية الدقيق أك اختبلط الدقيق مع منتج آخر يتم اإليقاؼ فورا كالكشف عوى كجد اختبلفإذا 
 شروبتو كاستبداؽبا اف لـل األمر .

ككذلك كيفية متابعة الطحاف ػبرج منخل الكونًتكؿ لبلطمئناف من  ـبارجو 26-9كالشكل 
وفات دليل عوى حيث يتم التأكد من عدـ خركج أل ـبوفات من ـبرجي اؼبخوفات  ) فوجود أم ـب

قطع أحد شراإح اؼبناخل الرإيسية أك كجود مشكوة َب الوباد  ( كأيضا كيفية ربديد اؼبخرج اؼبسئوؿ 
عن كجود اؼبنتجات الوسطية  مع الدقيق كذلك دبراجعة مداخل بريبة الدقيق الرإيسية . كبالفرض  لو 

ت أخرل يتم التوجو أب منخل لوحظ كجود أل قطع َب اؼبناخل الرإيسية كاختبلط الدقيق مع منتجا
الكونًتكؿ كالكشف عويو فإذا لوحظ أف ـبارج ـبوفات منخل الكونًتكؿ ىبرج منفا أم عيار يتم 
إيقاؼ اؼبطحن فورا كفك منخل الكونًتكؿ كالكشف عوى صبيع الشراإح اػباصة بو كاستبداؿ الشراإح 

 اؼبقطوعة.
 

 25-9الشكل 
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كاعبرما انو يتم ربوؿ السن األضبر كالسن األبيض ف %72كاعبدير بالذكر أنو عند إنتاج دقيق فاخر 
 كالردة الناعمة إٕب بريبة الردة  الرإيسية ُب حُت يتم ربويل السميد إٕب مسار اؼبراحل الوسطية .

فيمكن إضافة السن األضبر كاألبيض إٕب الدقيق  أما السميد  %82أما عند إنتاج دقيق استخبلص 

 عند االستغناء عن طوبو .  فيتم ربويوو إٕب اؼبراحل الوسطية
كيبكن فضل كبل من السن األضبر كالسن األبيض كالردة الناعمة كاعبَتما عادة من خبلؿ مسايل يدكية 

( كمسايل يدكية لوجرما   1لوسميد )  يعرض صورة ؼبسيل يدكم 27-9عند اغباجة لذلك كالشكل 
 ( .2لوسن األبيض   كالردة  )  ككالسن األضبر   

 26-9الشكل 
1 2 

 27-9الشكل 
2 1 
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 رياضيات الطحً 
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    (9)  رياضيات الطحن

هبب تقدير األقماح اؼبطحونة يوميا باؼبطاحن بعد حضر منتجاهتا ككذلك حساب نسب 
االستخراج كمعدالت التضاُب شفريا من كاقع سجبلت اإلنتاج كإجراء ىذه احملاسبة مرة كل ثبلثة 

 -كفيما يوي موخش لوعمويات اغبسابية اليت تتم باؼبطاحن : شفور أك كل سنة
 اغبضر اليومي كتقدير القمح اؼبطحوف باؼبطاحن . -1
 حساب نسب االستخراج ُب هناية الشفر . -2
إجراء عمويات التضاُب فعويا كل ثبلثة شفور لووقوؼ عوى سبلمة حسابات الشفرية  -3

 كنسب االستخراج الفعوية .
تاجية لومطاحن حبساب قيمة الليادة َب التضاُب اإلصبالية عن اغبد األدىن إجراء احملاسبة اإلن -4

كيووجراـ لئلردب سواء كانت ىذه الليادة َب كل اؼبنتجات أك الليادة ُب أم   152.5اؼبقرر سبوينيا كىو 
 منفا عوى حساب اآلخر .

ص الدقيق تقرير عن  كفاءة األجفلة كاؼباكينات كلآلالت كاؼبعدات كحساب نسب استخبل -5
كمعدالت التضاُب خبلؿ ذبارب التشغيل كاالستبلـ لوحدات  الطحن اعبديدة أثناء تنفيذ العقود مع 

 الشركات اؼبوردة لومطاحن .

وعيفا أك ـبووط كيتم يوميا الساعة الثامنة صباحا غبضر إنتاج اؼبطاحن من الدقيق كالسميد كالردة بن
اللكاإد كذلك عن اليـو السابق لو مباشرة كاليت يتم زبلينفا ُب ـبازف اإلنتاج كصاالت اؼبطحن كذلك 
حبضور عبنة من مدير اؼبطحن كمراقب  إنتاج الوردية اؼبساإية لويـو السابق كمراقب إنتاج الوردية 

تم حساب القمح اؼبطحوف بإحدل الضباحية ككذلك الطحانُت كأمناء ـبازف اؼبنتجات كالفوارغ كي
 -الطريقتُت التاليتُت :

 طريكة اشتدداو ننيات الدقيل الياجتة فكط مً تكدير ننية الكنح املطحوٌ 10-2-1

 ربويل كمية الدقيق القاإم إٔب دقيق صاَب خبضم قيمة الفوارغ-أ
 كجراـ   111ُب الدقيق البودم عبوات  

  1000/  98.75× الدقيق الضاُب بالطن = عدد األجوبة 
                                                

(9)
 ن لؾدكتور عبد احلؿقد مصطػى الغـقؿي رمحه اهلل تعاىل  .ادصدر كتاب : رياضقات الطح 
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 كجراـ   25ُب الدقيق البودم عبوات 
  1000/ 24.925× الدقيق الضاُب بالطن = عدد األجوبة 

 كجراـ   50( أك ظبيد عبوة  %76 - %72ُب الدقيق الفاخر ) 
  1000/ 49.880× الدقيق الضاُب بالطن = عدد األجولة 

  25، ككزف فارغة الببلستك  جراـ 1250كجراـ يساكل   100باعتبار أف كزف فارغة اػبيش سعة 
 جراـ . 120كجم يساكل   50جراـ ، ككزف فارغة الببلستك سعة  75كجراـ يساكل 

بعد اغبضوؿ عوى الدقيق الضاُب بالكيووجراـ ُب اػبطوة األكٔب تقسم الكمية الناذبة عوى   -ب
قيق كجم( كبذلك كبضل عوى كمية الد  150كمية الدقيق اؼبفركض إنتاجو من إردب القمح ) 

 -اؼبطحونة من إردب القمح  حيث أف :
 كجم .  108ىو  %72نواتج اإلردب من الدقيق الفاخر استخبلص 
 كجم .  114ىو  %76نواتج اإلردب من الدقيق الفاخر استخبلص 
 كجم .  120ىو  %80نواتج اإلردب من الدقيق البودم استخبلص 
 .كجم   123ىو  %82نواتج اإلردب من الدقيق البودم استخبلص 
 كجم .  131.25ىو %87.5نواتج اإلردب من الدقيق البودم استخبلص 
 كجم .  140ىو  %93.3نواتج اإلردب من الدقيق البودم استخبلص 

قَتاط يتم  24بعد اغبضوؿ عوى كمية القمح اؼبطحوف عوى أساس درجة النظافة اؼبعدلة  -ج
قَتاط كذلك باؼبعادلة  23.75جنيب ربويوفا عوى أساس كميات القمح اػباـ باعتبار نظافة القمح األ

 -التالية :
  23.75/   24×قَتاط  24القمح اؼبطحوف = القمح اؼبطحوف معدؿ 

 طريكة اشتدداو إمجالي امليتجات يف تكدير ننية الكنح املطحو10-2-2ٌ

يتم ربويل اؼبنتجات الىت حضرىا من األكزاف القاإمة إٕب األكزاف الضافية كذلك بعد خضم  - أ
 وارغ ٍب ذبميع الكميات كإصبإب عبميع نواتج الطحن .أكزاف الف

) كىو اغبد األدىن  152.5بعد اغبضوؿ عوى إصبإب اؼبنتجات الضافية ذبرل قسمتو عوى  - ب
إلصبإب التضفية اؼبقررة إلردب القمح( كبذلك كبضل عوى كمية القمح اليت  طحنت لووصوؿ لومنتج 

 .اؼبعُت ُب النقطة السابقة  24الضاُب عيار 
 152.5قَتاط = إصبإب اؼبنتجات الضاُب بالكيووجراـ /  24القمح اؼبطحوف باإلردب 

 75.23/  150×  القمح اؼبطحوف باإلردب بالطن = القمح اؼبطحوف باإلردب 
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كاعبدير بالذكر أف كل طريقة ؽبا فبيلاهتا كعيوهبا كلكنفا ُب النفاية ربدد مقدار القمح اؼبطحوف 
كالذم يتم إرسالو إٔب جفات اؼبتابعة اؼبختضة  البياف اليومي لئلنتاج باؼبطحن البلـز الستكماؿ حركة

 . يبُت مبوذج حسابات البياف اليومي لئلنتاج 1-11كاعبدكؿ ، 

flour extraction 

ىو النسبة اؼبئوية بُت كزف الدقيق الناتج ككزف القمح اؼبطحوف  -تعريف استخراج الدقيق :
 دـ لتحديد معدؿ األداء باؼبطحن كلتحديد اؼبدخبلت كاؼبخرجات باؼبطحن .كتستخ

 العوامل التي تؤثر على معدالت استخراج الدقيق 
نوع القمح اؼبطحوف حيث أف بعض األنواع ربقق نسب استخراج دقيق أعوى من األنواع  -1

ندكسيرـب كظبك األخرل حسب نسبة األندكسيرـب ُب اغببوب كدرجة التضاؽ طبقات النخالة باأل
 طبقات النخالة كحجم اغببوب .

 نسبة كجود اغببوب الضامرة كـبوفات الغربوة كشواإب القمح اؼبراد طحنو  -2
 نسبة رطوبة القمح عوى الدشة األكٔب كالرطوبة النسبية باؼبطحن . -3
معدالت استخراج الدشات حيث أف عدـ ربقق اؼبعدالت اؼبطووبة ُب كل دشة يؤدل  -4

ة من األندكسيرـب النقي مع النخالة اػبشنة لعدـ استكماؿ الفضل منفا ، كما أف ؽبركب نسبة كبَت 
زيادة معدالت استخراج الدشات عن اؼبقرر يؤدل إٔب طحن كتنعيم جليئات النخالة كمركرىا مع 
الدقيق الناتج من الدشات فبا يؤدل اللبفاض جودتو أك فضوو عن عيار الدقيق عإب اعبودة فبا يؤدل 

 اض نسبة االستخراج .ُب البف
 ضبط اؼبوازين اػباصة باستبلـ القمح ككزف الدقيق كالنخالة كاؼبخوفات الناذبة . -5
ضبط عمل أجفلة النظافة ؼبنع ىركب القمح اعبيد مع ـبوفات الغربوة أك زيادة نسبة تكسَت  -6

 حبوب القمح أثناء مركرىا بأجفلة النظافة .
 ككذلك سطح الدرافيل اؼبوساء . احملافظة عوى أسناف درافيل الدشات سويمة -7
 ضبط أداء اؼبناخل كالسرندات كفرش النخالة . -8
احملافظة عوى شرابات الفبلتر سويمة كؿبكمة التثبيت ؼبنع تسرب غبار الدقيق ُب اؽبواء  -9

 مسببا زيادة نسبة الفاقد َب اؼبطحن .
ال بأكؿ حىت  منع حدكث اللكرات باؼبطحن قدر اإلمكاف كَب حالة حدكثفا هبب تبلفيفا أك  -11

 ال تتعرض  اؼبنتجات لوتووث كالفقد .
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 1-10الجدوؿ 
 .................................. -............................ مطاحن : -شركة : 

 سجل البيانات اليومية         
    20شهر / يناير/     

 ساعات حركة الردة حركة الدقيق حركة القمح اليـو
 باقي منضرؼ إصبإب ناتج رصيد باقي منضرؼ إصبإب ناتج رصيد باقي مطحوف إصبإب كارد  رصيد التشغيل

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

11                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

21                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

26                 

27                 

28                 

29                 

31                 

31                 

                 إجمالي
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 -رل عموية حساب التضفية بالطريقة التالية :كذب
ذبمع البيانات السابق تدكينفا يوميا خبلؿ شفر  حيث يتم اغبضوؿ عوى البيانات التالية  -1

 -:غبساب كميات اػبامات كاؼبنتجات كحساب التضاُب 2-11كاؼبدكنة ُب اعبدكؿ 
 كمية القمح اؼبطحوف ؿبوى ، كأجنيب . -
 كمية الدقيق الناذبة . -
 السميد الناذبة .كمية  -
 كمية الردة الناعمة الناذبة . -
 كمية الردة اػبشنة الناذبة أك ـبووط اللكاإد . -
 عدد  أياـ التشغيل بالشفر كإصبإب ساعات التشغيل . -
 -المعدالت كالتالي : تحسب -2
قَتاط باستخداـ  24ربويل القمح اؼبطحوف كمادة خاـ ـبتوف الدرجات إٔب قمح معدؿ  - أ

 -:اؼبعدلة التالية 
  24/  (درجة النظافة × كمية القمح اػباـ بالطحن )قَتاط =  24كمية القمح اؼبطحوف معدؿ 

عوما بأف معدؿ النظافة زبتوف باختبلؼ منشأ القمح كنوع الرسالة كعادة يبكن التقيد بدرجة 
 قَتاط لؤلقماح األمريكية .23.75النظافة لوسفينة كَب ُب العادة تساكل 

الناتج ، كالردة الناعمة كاػبشنة الناذبة   2اتج كالسميد الناتج كالدقيق مبرة ب_ ربويل الدقيق الن
 -إٔب مثيبلهتم  كقيم صافية بعد خضم الفوارغ اؼبعبأ هبا الدقيق باؼبعادلة التالية :

كزف الفارغ ( /  –كزف اعبواؿ القاإم بالكيووجراـ × ) اؼبنتج الضاُب الناتج بالطن = عدد األجولة 
1000 

كيووجراـ   25كجم كعبوات   100حالة كجود أكثر من نوع من اؼبنتج الواحد مثل عبوات كَب 
 تستخدـ معادلو لكل نوع عوى حده .

 حساب نسب االستخراج اؼبئوية  -ت
/ كمية القمح ( 100× كمية الدقيق الناتج الضاُب بالطن )النسبة اؼبئوية الستخراج الدقيق = 

 قَتاط . 24اؼبطحوف ) مضرم + أجنيب( معدؿ 
/ كمية ( 100× كمية الردة الناذبة الضافية ناعمة كخشنة بالطن )النسبة اؼبئوية الستخراج الردة = 

 قَتاط . 24القمح اؼبطحوف ) مضرم + أجنيب( معدؿ 
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/ كمية ( 100× كمية الدقيق الناتج الضاُب بالطن )=   2النسبة اؼبئوية الستخراج الدقيق مبرة 
 قَتاط . 24+ أجنيب( معدؿ القمح اؼبطحوف ) مضرم 

/ كمية  (100× الناتج الضاُب بالطن  2كمية الدقيق مبرة )النسبة اؼبئوية الستخراج الدقيق = 
 قَتاط . 24القمح اؼبطحوف ) مضرم + أجنيب( معدؿ 

 -حساب معدالت التضاُب : –ث 
 كجم           1.5× معدؿ تضاَب اإلردب من الدقيق = نسبة استخراج الدقيق اؼبئوية  -
 كجم               1.5× معدؿ تضاَب اإلردب من الردة = نسبة استخراج الردة اؼبئوية  -
                  1.5× اؼبئوية  2= نسبة استخراج الدقيق مبرة  2معدؿ تضاَب اإلردب من الدقيق مبرة  -

 كجم 
 كجم          1.5× معدؿ تضاَب اإلردب من الدقيق = نسبة استخراج الدقيق اؼبئوية  -
كجم لئلردب ُب مطاحن السوندرات اغبديثة   2كىو ال يتعدل  حساب معدؿ إنتاج السميد -ج

ككيووجراـ لئلردب ُب مطاحن السوندرات اؼبنتجة لودقيق الفاخر  %82اؼبنتجة لودقيق استخبلص 
، عوما بأف زيادة نسبة استخبلص السميد يبكن أف يؤثر سوبا عوى  %76أك  %72استخبلص 
 مواصفاتو .

ىناؾ بعض القرارات اليت يبكن اغبضوؿ عويفا من بيانات اؼبركل اإلحضاإي كاليت تكوف  -ح
 -معتمدة إلدارة اؼبتابعة ُب الشركة الوقوؼ عويفا كىى :

 القدرة اإلنتاجية الفعوية = القمح اػباـ اؼبطحوف بالطن / عدد أياـ التشغيل    ) طن / يـو ( 
 = القمح اػباـ اؼبطحوف بالطن / عدد ساعات التشغيل ) طن / الساعة (                        

 متوسط التشغيل الفعوي اليومي = عدد ساعات التشغيل / عدد أياـ التشغيل     ) ساعة / يـو ( 
 / عدد ساعات الشفرية  ( 100× عدد ساعات التشغيل الفعوية )النسبة اؼبئوية لوتشغيل  = 
حضاإية كمعدالت التضاُب ؼبطاحن الشركة كل عوى حده تقـو اإلدارة كبعد حساب اؼبراكل اإل

العامة لومتابعة كاإلحضاء بتجميع بيانات اؼبطاحن كمراجعتفا كإعداد بياف ؾبمع باؼبركل اإلحضاإي 
 كمعدالت التضاُب عبميع اؼبطاحن الشركة كل قطاع عوى حده .
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 2-10الجدوؿ 
 لتصافيحساب كميات الخامات والمنتجات وحساب ا

 حركة القمح 
 24القمح المطحوف  درجة النظافة الكمية بالطن القمح المطحوف

 قيراط
 مالحظات  

     محلي
     مستورد
     إجمالي

 حركة الدقيق 
الناتج الصافي  وزف الفوارغ كمية اإلنتاج  بالطن الدقيق الناتج

 بالطن
 مالحظات

     دقيق
     سميد

     إجمالي
 ة حركة الرد

اإلنتاج الصافي  وزف الفوارغ كمية اإلنتاج  بالطن الردة الناتجة
 بالطن

 مالحظات

     محلي
     مستورد
     إجمالي

 قَتاط =                       طن  24القمح اؼبطحوف معدؿ  
 الدقيق الناتج الضاُب               =                       طن 

 =                       طن              الردة الناذبة الضافية  
 =       x  100قَتاط ( 24نسبة إستخراج الدقيق = )الدقيق الضاُب الناتج / القمح اؼبطحوف معدؿ 

 = x  100قَتاط ( 24نسبة إستخراج الردة = )الردة الضافية الناذبة / القمح اؼبطحوف معدؿ 
 سبة استخراج الردة =              %         إصبإب االستخراج = نسبة استخراج الدقيق+ ن
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 -كعند اغباجة غبساب التضاُب لئلردب نتبع التإب :
 =      كيووجراـ لئلردب   150  ( ×   100تضاُب اإلردب من الدقيق = )االستخراج /
 =      كيووجراـ لئلردب  150(×    100تضاُب اإلردب من الدقيق = )االستخراج /

 كجم (   150يبُت نسب االستخراج لكل إردب )  3 -11كاعبدكؿ 
 1-10الجدوؿ 

الوزف  النسبة المئوية البياف
 بالكيلوجراـ

 108 %72 دقيق مبرة كاحد
 12 %8 دقيق مبرة أثنُت 

 3 %2 سن ابيض
 8.25 %5.5 سن أضبر

 8.75 %5.83 لبالة ناعمة 
 12.5 %8.33 لبالة خشنة 

 

كنسبة مئوية من كزف القمح اػباـ عند االستبلـ  )طريقة استخداـ القمح اػباـ غبساب معدؿ -1
 االستخراج (

 / كزف القمح اػباـ ( 100×صاَب كزف الدقيق )نسبة االستخراج = 
كىذه الطريقة مفيدة ُب حساب اؼبكسب كاػبسارة لومطحن االصبأب نتيجة الطحن كلكنفا ال تعرب 

األحواؿ عن معدؿ أداء األقساـ اؼبختوفة باؼبطحن كما أف استخداـ كزف القمح اػباـ  بأم حاؿ من 
 كأساس يؤدل إٔب اغبضوؿ عوى نسب استخراج غَت سويمة لبلستخراج الطبيعي .

 -مثاؿ :
 القيمة البياف

 100 كزف القمح من خبلؿ ميلاف االستبلـ بالطن

 72 كزف الدقيق الناتج صاَب بالطن

 25 لبالة ناعمة كخشنة ( -الناذبة ) سنوف ضبراء كبيضاء  كزف اللكاإد
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 1.5 كزف ـبوفات الغربوة اليت ًب طحنفا كإضافتفا لولكاإد 

 2 كزف ـبوفات الغربوة اػبفيفة 

 1.1 كزف ـبوفات الغربوة الثقيوة 

 101.6 إصبإب كزف اؼبنتجات 

 %1.5 صاَب اؼبكسب من الطحن 

 %72 قمح اػباـ نسبة استخراج الدقيق من ال

 
قَتاط( تعديل رطوبتو )طريقة استخداـ القمح  24كنسبة مئوية من كزف القمح النظيف)   -2

 . النظيف  غبساب معدؿ االستخراج(
كىذه الطريقة نسب استخراج أعوى من الطريقة األكٕب حيث أهنا ال تأخذ ُب االعتبار كمية 

 تخداـ نفا األرقاـ  ُب الطريقة األكٔب .الشواإب كـبوفات الغربوة اؼبوجودة ُب القمح باس
 قَتاط قبل الًتطيب . 24/ كزف القمح ( 100×صاَب كزف الدقيق )نسبة االستخراج = 

 مثاؿ
 القيمة البياف

 100 كزف القمح اػباـ 

 2.5 (6+4كزف ـبوفات الغربوة بالطن )

 97.5 (10-1طن  )  24كزف القمح اؼبطحوف 

 73 كزف الدقيق الناتج

 73x100/97.5=74.8% ة استخراج الدقيق من القمح نسب

  

 كنسبة مئوية من وزف القمح النظيف بعد تعديل رطوبتو  ) بعد الدشة األولى (-3
 / كزف القمح النظيف قبل الدشة األكٔب( 100×صاَب كزف الدقيق  )نسبة االستخراج =

 كنسبة مئوية لمنتجات المطحن مجتمعة    -4
/ ) كزف الدقيق + كزف النخالة + كزف اؼبخوفات ( 100× اَب كزف الدقيق ص )نسبة االستخراج =

 ) 
 حساب نسبة االستخراج بعد تعديل الرطوبة ) الطريقة المعملية (  -  5
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قَتاط عوى الدشة األكٔب كمتوسط  24كتعتمد عوى تقدير متوسط نسبة رطوبة القمح اؼبطحوف 
كتعديل  %16رطوبة القمح عوى الدشة األكٔب إٔب نسبة رطوبة الدقيق اؼبنتج كبعد ذلك يتم تعديل 

كتستخدـ ىذه الطريقة َب حاالت تسويم اؼبطاحن لتبلَب ما قد   %14نسبة رطوبة الدقيق الناتج إٔب 
ينتج من زيادة القدرة اإلنتاجية نتيجة اللبفاض نسبة رطوبة القمح اؼبطحوف كما يًتتب عويو من 

 البفاض رطوبة الدقيق الناتج .
 لقمح  بعد تعديل الرطوبة = كزف ا

 الرطوبة بعد التعديل ( -100الرطوبة قبل التعديل ( / )  - 100كف القمح قبل تعديل الرطوبة ) 
/ كزف القمح بعد تعديل ( 100×  %14كزف الدقيق بعد تعديل رطوبتو إٔب ) نسبة االستخراج =

  %16رطوبتو إٔب 
 -مثاؿ :

كرطوبة   %16دشة األكٔب بعد تعديل رطوبة القمح إٔب اؼبطووب حساب نسبة االستخراج عوى ال
 -ُب اغبالة التالية :  %14الدقيق إٔب 

 القيمة البياف

 100 كزف القمح عوى الدشة األكٔب بالطن

 72 كزف الدقيق الناتج بالطن

 15.6 نسبة رطوبة القمح عوى الدشة األكٔب 

 13.8 نسبة رطوبة الدقيق الناتج

 -اإلجابة :
 100x(100-15.6)\100=84.4 ادة اعبافة من القمح عوى الدشة األكٔب كزف اؼب

كزف القمح عوى الدشة األكٔب بعد تعديل رطوبتو  إٔب 
16% 

84.4x100\84=100.476 

 72x(100-13.8)\100=62.06 كزف اؼبادة اعبافة ُب الدقيق

 62.06x100\(100-14) = 72.16 %14 كزف الدقيق بعد تعديل الرطوبة إٔب

 72.16x10 \100.47=71.82 نسبة استخراج الدقيق عوى الدشة األكٔب 
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 -مثاؿ :
  %80اؼبطووب حساب كمية القمح اؼبطحوف كإصبإب نواتج اللكاإد ُب حالة استخراج الدقيق 

قَتاط  23.85كدرجة نظافة القمح  152.5كجم( يعطى منتجات كزهنا   150عوما بأف إردب القمح )
 طن .  98.75ك إنتاج اؼبطحن 

 98.75X100\80=123.438  قَتاط    24القمح اؼبطحوف 

 123.438X24\23.85=124.214 القمح اؼبطحوف خاـ 

 X100/150=101.66% 152.5 النسبة اؼبئوية ؼبنتجات اإلردب 

 %80 النسبة اؼبئوية ؼبنتجات الدقيق 

 %21.666=80-101.66 النسبة اؼبئوية لومخوفات

 21.666X98.75\80=26.744 طن  98.75من  كزف اللكاإد الناتج

 

 

يتوقف اؼبكسب كاػبسارة خبلؿ عمويات الطحن عوى نسبة رطوبة القمح عند استبلمو باؼبطحن 
كنسبة الرطوبة النفاإية ؼبنتجات الطحن كاؼبواصفات األخرل اؼبطووبة ُب اؼبنتجات كالرطوبة اؼبثوي 

 أنواع اؼبختوفة من األقماح .لطحن 
 -وتنتج عادة الخسارة  عن العوامل التالية :

 الفقد ُب الغبار بقسم النظافة كالطحن من السيكوونات ك الفبلتر . -1
 الفقد ُب قسم التعبئة نتيجة لنظاـ هتوية الضوامع . -2

 ارتفاع معدؿ فقد ُب التعبئة عن اؼبسموح .
 كميلاف البسكوؿ . حساسية اؼبوازين اؼبستخدمة ُب اؼبطحن -3

 -المكسب ينتج عادة من :
الليادة ُب كزف اؼبنتجات عن كزف القمح نتيجة لليادة رطوبة القمح قبل الطحن أثناء عموية 

لتضبح رطوبة اؼبنتجات النفاإية   %16إٔب   %12التكييف عوى سبيل اؼبثاؿ رفع رطوبة القمح من 
 .  % 2كىى زادت دبعدؿ  % 14مساكية 

ب اؼبطحن أيضا عوى سعر اؼبنتجات النفاإية كأنواعفا حيث يلداد الربح بليادة سعر يعتمد مكس 
 بيع اؼبنتجات 
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 -مثاؿ :
لنفرض    %72استخراج طن ـبوفات  145طن دقيق  360طن قمح إلنتاج  500استخداـ  دعن

وى جنيو لوطن كع 1200جنيو كسعر القمح  850جنيو  لوطن كسعر اؼبخوفات  1700أف سعر الدقيق 
 جنيو 600000=  1200×   500شبن القمح اؼبستخدـ =  ذلك يكوف

 جنيو612000= 1700×  500×0.72شبن الدقيق = 
 جنيو 1232505=  850×  500×0.29شبن اؼبخوفات = 

 جنيو 135250=  600000 -(1232505+ 612000الربح =) 

 جنيو تقريبا . 270.5  =   135250/500ربح الطن = 

تتم عموية احملاسبة اإلنتاجية لومطاحن عقب إجراء التضاُب الفعوية سواء كانت شفرية أك فضوية ) 
..( كيستدؿ من احملاسبة اإلنتاجية مدل كفاءة عمويات التشغيل باؼبطاحن -شتوية -ربع سنوية

 -كىي:
 متوسط اإلنتاج ) الطحن( بالطن اليومي -1
ادة التضاُب  فقد يكوف ىناؾ خسارة بالرغم من ارتفاع التضاُب متوسط الربح العاإد عن زي -2

اإلصبالية لومطحن إال أف زيادة تضاُب الردة قد ترجع إٔب زيادة تضاُب الردة عوى حساب 
 -البفاض تضاُب الدقيق كتتم احملاسبة اإلنتاجية عوى النحو التإب :

  2كالسميد دبعدؿ %72قيق فاخر قمح يومي ينتج د 100إذا كاف ىناؾ مطحن قدرتو اإلنتاجية  -
كيوو جراـ لئلردب كيعمل صبيع أياـ الشفر ككانت بيانات التضاُب بو خبلؿ شفر ديسمرب 

 -اؼباضي كاآلٌب:
 ساعة  725ساعات تشغيل اؼبطحن خبلؿ شفر ديسمرب =  -

 يـو 31=      يـو                  31أياـ التشغيل  -

 طن 3075=    قَتاط بالطن 24القمح اؼبطحوف معدؿ  -

 طن 2200.125الدقيق الناتج الضاُب بعد استبعاد الفوارغ =  -

 طن 65.200السميد الناتج الضاُب بعد استبعاد الفوارغ =  -

 طن 2265.325=                     إصبإب الدقيق كالسميد -

 طن 95.750=                الردة الناعمة الناذبة صاُب  -

 طن 890.750=                 الردة اػبشنة الناذبة صاُب -
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 طن 986.500إصبإب الردة الناذبة=  -

 جنيو لوطن1000متوسط سعر الطن من الدقيق  -

 جنيو لوطن 700متوسط سعر الطن من الردة =  -

 -المؤشرات :

 طن يومي  99.2=  3075/31متوسط الطاقة اإلنتاجية =  -

 ساعة ُب اليـو  23.4= 725/31متوسط ساعات التشغيل اليومي =  -

 100X  =73.669%( 2265.325/3075الستخراج من الدقيق=)ا -

 100X  =32.081%( 986.500/3075االستخراج من الردة =) -

 %105.750اإلصبإب =                                             -

 لوطن %1.669=72-73.669الليادة ُب تضاُب الدقيق= -

 طن  51.320=1.669× 3075كميات الليادة ُب الدقيق= -

 جنيفا  51320=1000×51.320قيمة الليادة ُب التضاُب=  -

 %2.481=29.60-32.081الليادة ُب تضاُب الردة =  -

 طن 76.444= 2.486×3.75كمية الليادة ُب تضاُب الردة =  -

 جنيفا  53510.8= 700×76.444قيمة الليادة ُب تضاُب الردة =  -

 جيد جدا .جنيفا كىذا مؤشر  104830.8إصبإب الليادة ُب التضاُب=  -
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